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مقدمة

تأويالت. … فقط هناك حقائق، هناك ليست
نيتشه

فيما وبخاصة الفهم، عمليات الخاصبدراسة املبحث هي التَّأويل) (نظرية الهرمونيوطيقا
املنعطف هذا يف الكتاب هذا يصدر أن املصادفة قبيل من وليس النصوص،1 بتأويل يتعلق
جديد» «عقٌل لنا ينبت وملَّا القديم»، «العقل سقوط فيه ونشهد به، نمر الذي الفاصل
صحيٍّا، طبيعيٍّا سقوًطا الوظيفة، النتفاء القديم» «العقل يسقط فيه، ونعيش به نعيش
وريبٍة؛ بتوجٍس جديد» «عقٍل كل إىل ننظر نزال وما اللبنية، أسنانه الطفل عن تسقط مثلما
وصياغة أوراقنا ترتيب فيها نعيد التي املرحلة هذه يف يجهل، ما عدو واملرء نجهله، ألننا
مستغلق؛ ملغٍز عيصٍّ كنصٍّ الهوية هذه قراءة وإعادة الحقيقية، هويتنا عن والبحث أنفسنا
بقاء. رضورَة تكون وتكاد إلحاًحا، التأويل دراسة تلح الرمادية البينية املرحلة هذه يف

آخر، كوٍن يف نعيش ولسنا «الشهادة»، يف العيان، يف التَّاريخ، يف العالم: يف نعيش نحن
«تاريخيٍة» ب مرتبٌط معنًى محدد، عيني تاريخيٍّ بوجوٍد متعلٌق معنًى هو إنما معنًى وكل

إليها. مسنٌد عليها، محموٌل لها، منسوٌب معينة،

Paul Ricoeur, Hemeneutics and the Human Sciences, translated by John B. Thompson, 1

.Cambridge University Press, 1988, p. 42



الفهم فهم

نتناول أيدينا متناول يف أدواٍت وعىل وموقعنا، موقفنا عىل ككائناٍت وجودنا ويشتمل
للعالم. املسبق» «فهمنا وعىل عنه، ونفصح العالم بها

مشرتكة»، «عالمات أو عامة «رموٍز» خالل من ونتقاسمه العالم يف نتشارك ونحن
أي — الرمزي عاملنا «وساطة» خالل من إال واقَعه شخٍص أي نُشارك أن املتعذر ومن
واقع يف سياقات أو Context سياق «Text «نَصٍّ ولكل ما، صنٍف من « «نَصٍّ خالل من
الطبيعة «بفضل فإنه واملنهج» «الحقيقة يف جادامر قول حد وعىل أخرى، جهٍة ومن األمر،
اآلخرين، مع عالقٍة نشوء إمكان عىل ينطوي تفسري كل فإن (تأويل) تفسري لكل اللغوية
شخًصا املرء يفهم عندما واملخاَطب»، املخاِطب بني يربط وهو إال حديٍث أو قوٍل من فما
ممكٍن أمٍد أطول ويعيش نفسه، املرء قول القول هذا ليصبح حتى قوله يتمثل فإنَّه آخر

ورموزه. املرء سياقات يف
نحن اللغوي: عاملنا وبخاصٍة وجودنا، عن حال بأية منفصًال ليس الرمزي وعاملنا
أن بوسعها إن أي بذاتها، واعية موجوداٌت أننا هو كأشخاٍص يميزنا ما أن بمعنى لغة؛
نحن (هيدجر)، اإلنساَن» تقوُل «اللغُة تأمليٍّا، نفسها عىل تنعكس وأن رمزيٍّا نفسها تعرف
يرتتب به، مجبولة االستخدام بهذا مشيدة موجودات بل الرموز تستخدم موجودات لسنا
فهي الرمزي، للتجسد قابلٌة املبدأ، حيث من لإلفصاح قابلٌة هي خربٍة كلَّ أنَّ ذلك عىل
«الفينومينولوجيا يف ريكور بول الحظ وكما الرمزي، تمثلها خالل من الوجود إىل لنا تجلب
أنت بل آخر، يشءٍ إىل لها تغيريًا ليس اللغة إىل الخربة تجلب ف«أن — والهرمنيوطيقا»
بالنسبة واملعنى، الوجود أنَّ أيًضا ويرتتب ذاتها.» تصبح تجعلها إنَّما وإنمائها بنطقها
ال الداللة) (أو الرتميز أنَّ رغم املنزلة وبنفس املكانة نفس عىل هما البرشية، للموجودات

بأكملها. يقولها ال كلها، الخربة يستنفد
مجرد ليست الخربة فإن Signification «الداللة» خالل من لنا تَْمثُل الخربة أنَّ ورغم
الداللة تكن وإن الداللة، عملية عىل سابقة الخربة عامة، بصفة دالة أنساق مجرد أو لغة
ذاتها تصبح الخربة تجعل الداللة أنَّ حني ويف املعنى، حيز إىل بالخربة تأتي التي هي
اللغة، شبكة من ويفلت النطق من يروغ فائض إنه للوجود، املعنى من فائًضا هناك فإن
ويوشك يُقال ال يشءٌ اللسان»، طرف «عىل يشءٌ السطور»، «بني يشءٌ دائًما فهناك ثم ومن
و«الرسد» Image و«الصورة» Metaphor «االستعارة» إىل حاجة دائًما وهناك يُقال، أن
قول عىل العالم»، يف «وجود نحن إلخ، … Polysemy اللفظي» و«االشرتاك Narrative
يستنفُدُه ال دائًما «يُرجأ» العالم أنَّ غري الجوانب، ُمتعددة معقدٌة ظاهرٌة هذه هيدجر،

تقوله. أن … تطاله أن بك يهيب املعنى» من «فائٌض دائًما ثمة ترميزه،
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مقدمة

«موضوع» ولديه ما، يشءٍ إىل ويتجه «يقصد» الوعي ب»، «وعٌي دائًما هو والوعي
هذه ما»، بموضوٍع «وعٌي دائًما الوعي التعبري، صح إن ،transitive «متعدٍّ» الوعي ما،

املعنى. يف نعيش نحن املعرفة، عملية من القلب يف هي intentionality «القصدية»
النصية يف َقْصدية بنيٌة فهناك ثم ومن الخربة، إىل توجه ويف ما، يشءٍ «نحو» نعيش
الوعي مسافة: أيًضا هي القصدية هذه اآلخرين، معرفة ويف الذات معرفة ويف والتعبري،

ويراودها. موضوعاته إىل يقصد هو بل موضوعاته، مع هوية يف ليس
قلب يف أن يعني هذا فإن قصدي، أمٌر باآلخر، الوعي وكذلك بالذات، الوعي إنَّ وحيث
تصنيع … Signification «الداللة» لها يقال قد املسافة هذه مسافة: ثمَة وصميمه الوجود

الخربة.
يمر ناحية، «من ريكور: يقول هذا ويف شخيص، فعٌل والثقافة ثقايف، فعٌل الذاتي الوعي
وتشكِّلها، ذاتها النفس توثِّق فيها التي الثقافية العالمات فهم ُمنعَطف خالل الذاتي الفهم
املرء بذاته، املرء عالقة يتوسط إنَّه ذاته، يف غايًة ليس النَّص فهم فإنَّ األخرى الناحية ومن
القوة: بنفس نقول أن بد ال لذا الخاصة؛ حياته معنى املبارش التأمل دائرة يف يجد ال الذي
التفسري وأنَّ إلخ) … األدبية (الفنية، واألعمال العالمات وساطة بدون شيئًا ليس التَّأمل إنَّ
التأمل يف وباختصار: الذاتي، الفهم عملية يف ُوسطى كحالٍة مندمًجا يكن لم إذا شيئًا ليس
متعاًرصا يكون «النفس» تشكيل فإنَّ — التأملية الهرمنيوطيقا يف أو — الهرمنيوطيقي

النص). هو ما ريكور: (بول «املعنى»» تشكيل مع
خالل من أنفسنا نفهم أن قبل طويل «بزمٍن جادامر: يقول بالنفس الثقافة عالقة ويف
التي والدولة واملجتمع األرسة يف بديهية بطريقة أنفسنا نفهم فإننا الذاتي، التفحص عملية
يكون أن يعدو ال لذاته املرء وإدراك أمينة، غري مرآٌة هي الذاتية بؤرة إنَّ فيها، نعيش
الفرد تحيزات أن يف السبب هو هذا االجتماعية، للحياة املغلقة الدوائر يف ضئيًال بصيًصا

لوجوده.» التاريخي الواقع تشكل
أن fore-understand سلًفا» «يفهم أن ينبغي املرء understand «يفهم» لكي
ال فاملرء الهرمنيوطيقا»: «دائرة ب يُعرف ما هو هذا سياقية، استباق، موقف، لديه يكون
تضييٍق عملية الهرمنيوطيقا دائرة نعد أن يمكن ملعرفته، ُمؤهٌل هو ما إال يعرف أن يسعه
النظرية وبحسب ملعرفته، مؤهل هو ما إال يعرف بأن للمرء تسمح ال ذاتية وتعميٍة فطري
بفضل وذلك مفتوحة، بل مغلقة ليست الهرمنيوطيقا دائرة فإن الفينومينولوجية التأويلية

لوجودنا. الذاتية والتأملية الرمزية الطبيعة
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الفهم فهم

املعرفة مسألة واملنهج» «الحقيقة يف جادامر يتناول لهيدجر تفسريه معرض يف
معينة، بتوقعات إال النص نقرأ أن يمكن ال بأننا فيقول النصوص، مع مواجهتنا يف املسبقة
يَْمثُل ما ضوء يف باستمراٍر املسبقة إسقاطاتنا نراجع أن علينا أنَّ غري مسبق، بإسقاٍط أي
من جديًدا إسقاًطا أمامها تضع أن مسبق إلسقاٍط مراجعٍة كل وبإمكان أمامنا، هناك
املعنى وحدة تغدو أن إىل جنب إىل جنبًا املتنافسة اإلسقاطات تبزغ أن املمكن ومن املعنى،

والعالم. الرموز ترتابط أن يمكن كيف ويتبني وضوًحا، أكثر
وعىل والتأويل، الفهم حركة هي الجديد اإلسقاط من املستمرة الدائمة العملية هذه
أن بل النص، مع الحوار هذا يف فحسب ينخرط أال ممكن فهٍم أقىص يبلغ لكي ل املؤوِّ
يقول املعنى، هذا صحة ومدى بداخله الذي املسبق املعنى منشأ رصيٍح نحٍو عىل يفحص
أي Prejudice «التحيز» بعض عىل يشتمل أن من له بد ال فهم كل أن «وإدراك جادامر:
الحقيقي.» زخمها الهرمنيوطيقا مشكلة يمنح ما هو Fore-meaning املسبق» «املعنى
نفسه هو التحيزات كل من التخلص إىل «التنوير» سعي يعترب جادامر أن بالذكر وجدير
الصميم. وتناهينا الجوهرية تاريخيتنا عنا يحجب تحيز إنه التحيز!) ضد (تحيًزا تحيًزا!
حيث من العالم أنَّ غري املسبق، الفهم خالل من إال العالم يعرف أن يمكنه ال املرء إنَّ
اللقاء التأويلية، والخربة املسبقة، أفهامنا مراجعة عىل يحملنا له، ترميزنا ويتجاوز عيني هو
رغم التاريخي، السياقي االنصهار ذلك اآلفاق، انصهار اآلخر»، «صوت إىل اإلصغاء باآلخر،

اللغة. سجن من الهروب لنا يتيح ما هو لغوي، انصهار أنه
هو املسبق املرء فهم أن ذلك حضوِره، ِبُجْمِع يقرأ، إذ يقرأ، إنَّما املرء أنَّ ذلك عىل يرتتب
املمارسات نطاق لكامل استنفار بل ،Rational «عقلية» عمليًة ليست القراءة الحضور: كل
بموقفه وحسه املسبق فهمه وتكراًرا مراًرا يراجع فإنه املرء يقرأ عندما باملعنى، الخاصة

النص. قبالة الخاص
«أفٌق» ثمة نتجاوزه، أن بمقدورنا ليس املدَرك، لواقعنا الخاص، لعاملنا حدٌّ ثمة
ما كل عىل يشتمل الذي الرؤية مجال هو و«األفق» وراءه، نرى أن بوسعنا ليس Horizon
وبقدرها بها نرى والتي لنا، املتاحة الفهم مقوالت هو الخاص، منظورنا من رؤيته يُمكننا
أي الخاص، أفقه قصدية، رمزية بنيٌة هو بما نفسه، وللنص منها. أبعد نرى أن نملك وال
محط سيكون اآلفاق يف االختالف هذا ظلها، يف النص ُكتب التي العالم عن املعارف نطاق

والتاريخية. الثقافية التأويلية النظرية اهتمام
يقرؤه ما ولكن املرجعية، وبأطره بفهمه يقرأ القارئ النص، بأفق القارئ أفق يلتقي
القراءة فيه، ُكتب الذي الزمن آفاق تحكمها التي وعالقاته ودقائقه عنارصه له بناء هو
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مقدمة

يف القارئ تاريخية دخول … تأويل محض هي قراءة كل وتاريخيته، بالنص موثوقٌة إذن
معنى هناك ليس تاريخية، قراءة فقط هناك دائمة، قراءة هناك ليست النص، تاريخية
التاريخي القارئ فهم خالل يبزغ كما املعنى أي وجودي، معنى فقط هناك مثايل، أو دائم
كياٌن النفس بأن نذكِّر أن نريد إنما «تاريخي» كلمة نستخدم حني ونحن التاريخي، للنص
آفاق وأن ،signs بالعالمات مستنفًدا) يكن لم (وإن مشيَّد ثقايف يشءٌ هو املعنى وأن ثقايف،

للتغيري. وقابل متغري بطبيعته العالم وأن للمرء، الثقايف الوجود يحددها املرء
الشعوري فهمه الفردي، وختمه الشخصية بصمته املؤلف، «أسلوب» النص يُجسد
(باملعنى تُعرف والتي تشغله التي املنطقة وتلك فيه، وتوجهه للعالم والالشعوري
باملعنى لذاته ووجوده املؤلف، أسلوب أن املحتم ومن بالقصدية، األوسع) الفينومينولوجي
إىل لها وإبراز للخربة ثقايف جلٌب هي الداللة إن حيث ثقافيٍّا، أمًرا أيًضا سيكون السارتري،

الوجود. حيز
الرمزي العالم تشييد طريقة هو فالشكل للحوار، النص يفتح أن هي الشكل ووظيفة
التيمات وعىل Genre األدبي» «الجنس عىل أيًضا ذلك ينسحب مشاركة، هناك تكون بحيث
«الهرمنيوطيقا يف Valdesفالديس يقول وكما املميزة، وعالقاتها برموزها املحورية الرتاثية
القراءة، وخربة والتاريخ، الشكل، من: يتكون النص فإن األدب»، ودراسة الفينومينولوجية

ل. للمؤوِّ الذاتي والتأمل
حيث من التاريخي، الفهم مشكلة إىل سياسيًة مسحًة هابرماس يورجني أضاف وقد
منظًما، تشويًها مشوٍه وتواصٍل مرتسب، تحريف عىل ينطوي قد النص يف الفهم د تجسُّ إن

بها. يعرتف وال يعرفها ال الظلم من ثقيلٍة رواسب عىل تشتمل قد نفسه املرء آفاق إن
مثايل، إغراٍق عىل قائمة خرافة هي التاريخي املعنى استعادة فكرة أن جادامر يرى
وال القراءة، فعل خالل عنه غريب سياٍق يف وانغمد األصيل سياقه من النص اْقتُِطَع لقد

التالية: املشكالت لتدخل وذلك األصيل؛ املعنى تعايف أو األول املعنى استعادة إىل سبيل

ينتهي؟ وأين للنص ُمعاٌرص هو ما يبدأ أين •
بالنسبة تاريخي هو والذي للنص ن املكوِّ اليشء ذلك بني نفصل أن يمكننا كيف •
للنص املعارص اليشء ذلك وبني للنص) املعارص املوقف عىل سابق (أي إليه

فحسب؟
حالة؟ أية يف معرفتنا من نتيقن أن يمكننا كيف •
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تُدرك، ال وغايٌة وضالٌل وهٌم األحيان، من كثري يف هو، األصيل املعنى تعايف أن يبدو
إنه تأويله! إال منه يبَق ولم انبثاقه فور تبدد … نفسه!» ذمة «يف مىض قد األصيل فاملعنى
إال «األصل» يحكم ال بحقيقته، التقائه فور يموت اإلخصاب، فور يموت الذي النحل كذََكر

التأويل. الفعيل، األبدي للحاكم سبيًا ويصبح بعده يُخلع واحًدا يوًما
«الحيوان ذلك هو واإلنسان تأويالت، فقط هناك نيتشه، يقول كما حقائق، هناك ليست
مرياث املايض، من تََسلََّمُه مشرتك وعالم مرياث لتأويل وفًقا نفسه يفهم الذي التأوييل»
يف نعيش أننا نظن عتيد، مثايل بنزٍغ أننا، غري وقراراته، أفعاله يف دائًما وناشط حارض
يف وقعت قد الحقيقة أن وعىل الحقيقة، يحتكر عقله أن عىل منا كل ويرص الحقائق،
من عالٍم يف نعيش أننا إىل نتفطن وقلما بالذات، «سياقه» يف وأقامت بخاصة، عقله غرام
األحيان. من كثري يف دماءً وتسيل حينًا، غباًرا فتثري أعيننا، أمام تتضارب التي التأويالت

فنحن للفهم، وُعدتنا أداتنا هو وجادامر، هيدجر أكد كما امُلسبق»، «فهمنا أن ورغم
مع صادق حواٍر يف ندخل أن نريد وال النص، بأفق أفقنا نصهر أن نريد وال به نصادر
ضوء يف املسبقة إسقاطاتنا نراجع أن نريد ال اآلخر»، «صوت إىل نصغي أن نريد ال النص،
النص نقرأ وال نعدوه، ال املسبق فهمنا عند نتصلب وبذلك القراء، عملية يف أمامنا يبزغ ما
الفهم سوء رواسب وتظل فيه، ليس ما عليه ونفرض النص نُْخِرس بل حقيقيًة، قراءًة
األصيل بريقها يشع حتى الكلمات صقل يعيد جديد» «هيدجر بانتظار السنني، عرب ترتاكم
غري َوَجَدنا وقد النص عنا ويشيح وبالغه، ورسالته النص مغزى يفوتنا هكذا جديد، من

بهديته. جديرين
مفرغة أصناٍم إىل وتابعيهم التابعني يد عىل تتحول أنها هي جميًعا املذاهب آفة
عناكب وسكنتها األوىل، ومقاصدها األصلية معانيها هجرتْها صفيقة وقوالب الروح، من
وما الُجدد السَدنُة َلَجِهَلهم الحياة إىل مؤسسوها عاد لو بحيث التعصب، وأفاعي الجمود

املوت. إىل ثانيًة وأعادوهم منشقني، ناشزين ورأوهم عرفوهم،

مصطفى عادل
١٥ / ٤/ ٢٠٠٣م يف الكويت
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األول الفصل

اهلرمنيوطيقا هرمسوطبيعة طبيعة

واالسم ،« «يفرسِّ ويعني Hermeneuein اليوناني الفعل من «هرمنيوطيقا» كلمة تأتي
Hermes «هرمس» باإلله لغويٍّا يتعلق كليهما أنَّ ويبدو «تفسري»، ويعني Hermeneia
ما ويفهم اآللهة، لغة يتقن وظيفته بحكم كان الذي الخطو الرشيق األوملب آلهة رسول
بني من الفناء أهل إىل وينقلها مقاصدهم، يرتجم ثم الخالدة، الكائنات هذه بخاطر يجول
زيوس من الرسائل ينقل كان هرمس أنَّ واألوديسا اإللياذة عىل اطَّلع من كلُّ ويذكر البرش،
مستوى إىل أيًضا بها وينزل اآللهة، جنس من وبخاصٍة عداه من كل إىل — اآللهة كبري —
وتفكري اآللهة تفكري بني الفاصل البون يعرب أن عليه كان فقد ذلك يفعل إذ وهو البرش،

البرش.
خفيٍّا تجعل هاديس) (طاقية سحرية خوذٌة لديه كان هرمس إنَّ األساطري: وتقول
يحماله لكي مجنحان خفان لديه وكان يشاء، وقتما فجأة يظهر أن من وتمكنه األعني، عن
ال فهو ويُوِقظ، يشاء من بها يُنِيم أن يمكنه سحرية وعًصا الطويلة، املسافات عرب برسعة
ليجتاز إنَّه بل والبرشفحسب، اآللهة بني األونطولوجية والفجوات الفيزيائية املسافات يعرب
الزئبقي اإلله إنَّه والالوعي، الوعي وبني واملنام، اليقظة وبني واملحجوب، املرئي بني البون
هو بل لص، أيًضا وهو املفاجئة، والبصائر واإللهامات الشاردة للخواطر الرومان) (عطارد
والتخوم الطرق مفارق إله أيًضا هرمس وكان الحظ، ورضبات الطريق وقطع الرسقة إله
يف إال القديمة األزمنة يف مذبحه يُقام يكن ولم إلجالله، Herms الصخور ترتاكم حيث
ثم، ومن السفيل، العالم إىل األرواح ُمرشد هو وهرمس املنقطعة، بل والسُّ البعيدة الطرق
السفيل والعالم األريض العالم بني املوتى، وعالم األحياء عالم بني الفاصل الخط يعرب فهو

يشء. كل وأعتاب التخوم إله والفجوات، الفواصل إله بحق إنه (هاديس)،



الفهم فهم

فإن وهرمس، الهرمنيوطيقا بني اإلتيمولوجية الصلة صحة حول شكوكنا تكن ومهما
شك ال ويقنٌي مؤكٌد صواٌب هرمسهي وخصائصاإلله بنيخصائصالهرمنيوطيقا الصلة
النصوص»، وتأويل الفهم «فن هي حيث من وقالبًا، قلبًا «هرمسيٌة» فالهرمنيوطيقا فيه،
ليشمل العرشين والقرن عرش الثامن القرن يف اتسع قد الهرمنيوطيقا مفهوم أن ورغم
بمعنى توحي بقيت قد اللفظة فإن سواء، حد عىل والدنيوية الدينية النصوص فهم مناهج
قلب يف باطٍن مضمٍر يشءٍ ، يٍّ ورسِّ ومستوٍر خبيءٍ ما يشءٍ بكشف يضطلع الذي التفسري
عىل غريبًة القديمة النصوص كانت لقد املعهودة، والقراءة العادي الفهم عن يَنِدُّ النص
عىل خفيٍّا يكن ولم مختلفة، لغٍة يف وهي تاريخيٍّا، قديمٌة فهي مزدوجة: غرابًة املحدثني
كياٍن إىل يدلف أنه التيني أو يوناني أو عربي نصٍّ تأمل يف يستغرق وهو املفرس وعي
غامٍض عالٍم عاملني: بني جًرسا ويقف دنياوين، بني بوساطٍة يقوم وأنه مختلف، معريف
مبذول اإلضاءة كثيف القسمات محدد املعالم واضح وعالٍم النص، عالم هو معتم مستغلق

كنفه. يف ونجول مالمحه ونألف فيه نعيش الذي القائم عاملنا هو املعنى
البرش وبني «زيوس» بني فيما املراسل فهو الوسيط: ذلك بالضبط هو وهرمس
لصشهري لألسطورة، وفًقا وهو، ويرس، بسهولٍة األنطولوجية العقبات هذه يَْعُرب الفانني،
والحلم، اليقظة بني ووسيٌط األحالم رب وهو ضمري، تأنيب دون الرشعية عتبة أيًضا يعرب
يترسبل التأويب رب وهو يشاء، وقتما وتُظهره املسحورة خوذته تخفيه والليل، النهار بني
الهوامش، األطراف، األعتاب، عىل دائًما إنه اليقظة، وبيده النوم بيده الرقاد ورب بالليل،
بل أرسة، لتأسيس أو لإلخصاب موجهًة تكن لم شهوته وحتى املفارق، التخوم، الحوايف،

العواقب. يف نظٍر دون ُمسرتَقٌة مختَلسة أفروديتيٌة شهوٌة هو
من والنظر هرميسٍّ موقٍف اتخاذ أن ترينر»، «فيكتور األنثروبولوجي رأي يف يبدو،
األشكال تتجاوز رؤيًة املجتمع ونقاد والُكتَّاب الفنانني لكبار يتيح ما هو الحدودية املنطقة
هذا وراءه، مما رسالًة يبلغوه وأن خارج من املجتمع يشهدوا أن لهم وتسمح االجتماعية،
تعبري حد عىل العوالم» بني ما «الصدع يف املقام هذا أو البينية، الحالة أو الحدي املوقف
الفكر من السائدة الصور نقد والنقد؛ اإلبداع من لكلٍّ مصدٌر هو كاستانيدا، كارلوس
االجتماعي الوسط عن االنفصال عىل القدرة هذه بأن القول يمكننا آخر وبتعبرٍي والوجود،
والتقويم، للنقد «موضوًعا» وجعلها لرؤيتها املحيطة «الثقافة» عن االنسالخ أو عليه، للُحكم
الثقايف العالم أقطار من فالخروج واملصلحني، املبدعني من القلة إال بها يتحىل ال قدرٌة هي
«هرمسيٌة» ومهمٌة طويٌل وسفٌر شاقٌة رحلٌة هو قلبه، يف وانغمر كنفه، يف املرء نشأ الذي

صميمة.
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الهرمنيوطيقا معنى بني الوثيقة الصلة هيدجر يتناول اللغة» إىل الطريق «يف كتابه يف
هو هرمس أن الداللة وأبلغ املغزى أعمق يحمل ا َلِممَّ إنه فيقول: هرمس، شخصية وبني
يحملها التي الرسالة أنَّ ذلك وبعض، البرشبعضهم بني رسوٍل مجرد وليس اآللهة، رسول
معانيه أسمى يف التأويل الجلل. والنبأ الصاعق الخرب يحمل إنه عادية، رسالًة ليست هرمس
هو تؤوِّل أن األنباء، قدرية تفهم أن بل املقدورة، األنباء هذه فهم عىل قادًرا تكون أن هو
كما الشعراء، يفعل مثلما تماًما اآللهة، رسول نفسك أنت تصبح وعندئٍذ أوًال، تستمع أن
وجوده من تأويليٍّا موقًفا يتخذ أن ا حقٍّ اإلنسان قدر من أيون، محاورة يف أفالطون يقول
أن … الرسالة إىل يستمعوا أن حقيقيني، بًرشا يكونون ما بقدر البرش، قدر ومن الخاص،

بًرشا. بوصفهم إليها وينتموا إليها يصغوا
ما، يشءٌ له فيتكشف اإلنسان يقف اإلفضاء؛ منطقة الفاصلة، هذه الفجوة، هذه يف
بل يفعل أال هنا اإلنسان عىل آن. يف مًعا الحارض واليشء الحضور حامًال نحوه ويأتي
يصبح ال نفسه، عن أسفر الذي اليشء يفهم بل يفرس أال يصغي، بل يتكلم أال ينفعل،
لعملية كله كيانه فتح يشء كل وقبل أوًال ألنه إال رسالة، حامل أي بحق، «هرمًسا» اإلنسان
التجيل هذا إليه بها ألقى التي الرسالة حامل هو اإلنسان Unconcealment «التجيل»

املزدوج.
تكنيك وراء بنا يعود أنه هو للتأويل الهيدجري الوصف هذا يف واملهم املثري اليشء إن
شيئًا نعي لكي الحارضة؛ فكرنا أشكال عىل سابقٍة لحظٍة بداءًة، أكثر لحظٍة إىل التفسري
الكربى الجهود مع وأسايسٍّ وديٍّ حواٍر يف يدخل أن التأويل هذا مثل يحاول جوهريٍّا،
إنه آخر: بمعنى تأوييل إصغاءٌ أيًضا هو البدئي اإلصغاء هذا الوجود، معنى لفهم السابقة
مذاهب األمر حقيقة يف هي يؤولها أن املرء عىل يتعني التي فالرسالة النصوص، إىل إصغاءٌ
التأويلية الوجهة من توجد» «أن الكربى، النصوص يف متجسٌد هو كما وتفكريهم أسالفه
التأويل سلسلة يف تساهم أن ،Intertextually النصوص» «بني توجد أن هو إنساني ككائٍن
حوار يف هو لحظة كل يف إنساني كائٍن كل «إن الوجود، فهم تاريخ تشكل التي الالنهائية
يريد بعده.» من سيأتون الذين أخالفه مع خفاءً أشد حواٍر يف أيًضا وربما أسالفه، مع
كل يعطي و«أن لأللفاظ، اللغة فقيه النصوصبحب يف التأمل عىل املفرس يحث أن هيدجر

مستوًرا». خفيٍّا األغلب يف يكون والذي الكامل، وزنها موضٍع كل يف لفظٍة
األخرى بدائلها Hermeneuticsعىل لفظة هيدجر يفضل ملاذا نفهم أن أيًضا وبوسعنا
الستعادة محاولة عىل ينطوي هيدجر مرشوع أن نتذكر عندما ،Interpretation مثل من
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الحديثة، األزمنة يف فقدناه قد أننا هيدجر يرى والذي به، الوعي واسرتداد الوجود فهم
«الثقل عن يبحث أن املرء عىل تعني فإذا األمر، حقيقة يف وأرسطو أفالطون زمن منذ بل
هذا الحديث. التفكري يف الذاتي الوضوح وراء فيما يميض فلكي القديمة لأللفاظ الخفي»
من االنفالت أجل من رضوري أمٌر هو هيدجر إليه يدعو الذي والشديد الخاص اإلصغاء
التي األقوال رموز بفك املعني املجال ذلك هي فالهرمنيوطيقا للعالم، الحديثة النظرة حدود
Categories هو مقوالته املرء يفرضعليها أن دون أخرى، ولغاٍت وأمكنٍة أزمنٍة إىل تنتمي

الهرمنيوطيقا). (مشكلة الذهنية تصنيفاته أو
إىل ينتمي شخٍص مع بحواٍر تأمالته يشحذ أن يحاول هيدجر أن الدالة األمور ومن
صعوبًة التصورات أشد لفهم محاولًة الحوار هذا يمثل شخصياباني، تماًما؛ مختلٍف عالٍم
للتفهم واستعداده الياباني رقة الحوار هذا يف وتشيع اللغة، القول، الجمال، واستغالًقا:
يسفر الوجود لرتك جهًدا فنه يمثل بشعٍب هيدجر افتتان يفهم أن املرء وبوسع والتقبل،

هو. كما وجهه عن
النظرة لتجاوز هيدجر سعي عىل الوحيد املؤرش هو ياباني محاوٍر اتخاذ يكن لم
موضع يضع أن الجيد املستمع عىل أن العبارة برصيح يعلن فهو للعالم، الحديثة الغربية
بتحديد «الوعي»، «الخربة»، «التعبري»، أسماء تحت تقوم التي املوجهة األفكار تلك التساؤل
يريد هيدجر فإن املرء، «عالم» يشكل ما هي التصورات هذه كانت إذا الحديث، الفكر
الفكر، أسس تزعزع جليلة رسالًة هي تكون أن للعالم»، «مزلزلًة تكون أن للهرمنيوطيقا
الحظ ولسوء للفكر»، «تحويل ب يقوم تأويل السائدة، التصورات يتخطى تأويٍل غري يريد ال
تتحىل بينما مختلف، أجنبي يشء تناول عىل الداللة لتلك Interpretation لفظة تفتقر
ومن أخرى، لغة من قديمة نصوٍص تفسري إىل عادة تشري ألنها Hermeneutics كلمة بذلك
ذلك. رغم للفهم قابٌل ولكنه صميمه يف مغاير بيشءٍ االتصال معنى بالضبط تؤدي فهي ثم
دائٌم، إقامٍة محل له وليس بعينه موضٍع إىل ينتمي ال إنه قلنا كما هرمس طبيعة من
لتقلبات ُعرضٌة فهو الطريق يف املرء يكون وعندما وهناك، هنا بني الطريق يف دائًما فهو
من هبًة تلك ستكون مرتقبة غري مباغتٍة ثروٍة عىل التاجر أو املسافر يعثر وحني الحظ،
لتأويل إلًها يكون من أصلح لذلك وهو الحظ؛ ورضبات املفاجئ الثراء إله ألنه هرمس؛
مفاجئٌ، ومٌض التأويل : هرميسٍّ بتوفيٍق يأتي قد ما تفسريية مشكلة حل ألن النصوص،
«محايٌد هرمس، مثل وهو خاطف، حدٌث املغزى والقبضعىل بارقٌة، والفهم مباغتٌة، بصريٌة
االستبصار يكون قد لألخالق، فيها دخل ال خالصة عقلية عمليٌة فالفهم ،Amoral أخالقيٍّا»
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الفهم أن غري لذيذ، وهٍم من املرء يجرد إذ ومخيبًا محبًطا يكون وقد سارٍّا إيقاًظا املفاجئ
األخالقية. الوجهة من دائًما محايٌد ذاته

«بوشان» الفيدا وإله هرمس بني تواٍز وجود إىل Walter Otto أوتو ولرت أشار وقد
يف خاصة طريقة وله الطرق، يعرف هرمس مثل فهو الطرق، يف التائهني ينقذ الذي
كذلك بأنفسهم، عليه يعثروا أن لهم يتيح بأن وذلك الكنز، منحهم ويف البرش مساعدة
يؤتي أن من النص تُمكن لكي ُصممت قد التأويلية فاملناهج التأويل؛ صعيد عىل الحال
وهو ه، ُموجِّ مجرد املؤول إن ينسحب، ثم الكنز إىل القارئ يرشد املؤول أن غري كنزه،

فحسب. محرًضا خارجيٍّا، يبقى هامشية، صورًة يبقى موجًها بوصفه
ويرتأس الحدود، وعابر والعتبات واملفارق الطرق إله يظل هرمس أنَّ القول: وصفوة
بني التعامالت جميع وإله الرتجمة إله فهو ولذلك الحدود؛ عىل تُعقد التي الصفقات جميع
الوجود، مجاالت بني تتوسط أن حديًة، تكون أن الهرمنيوطيقا ماهية أن ويبدو العوالم،
الجيل الحياة، بعد وما الحياة والالوعي، الوعي والنوم، الصحوة والبرش، هللا بني سواء
محوري عنٍرص إىل تومئ هرمس امليثولوجي اإلله أبعاد أن ويبدو والليل، النهار والخفي،
رسالة تُعد الشديدة الحاالت ويف العوالم، بني وساطٌة أنها وهو الهرمنيوطيقا: معنى يف

الفكر.» يف «تحوًال هيدجر: يقول كما تُْحِدث، فهي للعالم: مزلزلًة هرمس
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الثاني الفصل

احلديثة وداللته القديم االستخدام

اْألََحاِديِث﴾ تَأِْويِل ِمْن َوَعلَّْمتَِني اْلُمْلِك ِمَن آتَيْتَِني َقْد ﴿َربِّ

(١٠١ آية (يوسف،

للفظة اليوناني األصل وأنَّ والبرش، اآللهة بني فيما املراسل هو هرمس إنَّ قلنا
اللغة، عىل العملية هذه تشتمل حني وبخاصة «اإلفهام» بعملية يوحي «هرمنيوطيقا»
اللغة تتوسطه الذي اإلفهام هذا ريب، بال العملية هذه يف األسايس الوسيط هي فاللغة
ولفظة Hermeneuein لفظة ملعنى األساسية الثالثة االتجاهات يف املشرتك العنرص هو
هي: اليونانية يف «يؤول» للفعل الثالثة االتجاهات هذه القديم، االستخدام يف Hermeneia

«يتلو». أو «يقول» أي: كلمات، يف عاٍل بصوٍت يعرب (١)
املواقف. من موقف رشح حالة يف كما يرشح، (٢)

أجنبية. لغة ترجمة حالة يف كما يرتجم، (٣)

أن غري ،To Interpret اإلنجليزي الفعل عنها يعرب قد جميًعا الثالثة املعاني هذه
التأويل. معاني من مستقالٍّ معنًى يمثل منها كالٍّ

االستعمال يف سواء ما نوًعا مختلفة أمور ثالثة إىل يشري أن يمكن — إذن — التأويل
أخرى، إىل لغة من والرتجمة املعقول، والرشح الشفاهية، التالوة اإلنجليزي: أو اليوناني
جميًعا، الثالث الحاالت يف قائمة الهرمسية» «العملية أن يالحظ أن املرء بمقدور أن غري
ومستوعبًا، معقوًال ما، بطريقٍة يصبح، الرتجمة أو الرشح أو العرض إىل بحاجة يشء ثمة

«تأويله». تم قد ما يشء ثمة



الفهم فهم

«التالوة» بمعنى التأويل (1)

س��ن��ي��ن م��ن��ذ ن��اظ��م��ه وأن��ا ك��ال��ص��ب��ا ج��دي��ًدا ال��ش��ع��َر ي��ن��ش��ُد
ت��م��ي��ن1 ال ارت��ج��اٌل ق��ل��ت ف��إذا ع��ج��بً��ا ص��ب��اه م��ن ف��ي��ه وأب��ثَّ

العقاد

«يقول»، أو «يُديل»، أو ،« «يُعربِّ هو: «يؤول» الفعل ملعنى األساسية الثالثة االتجاهات أول
هنا «يعرب» الفعل يزال وما لهرمس، «اإلعالنية» بالوظيفة يرتبط اتجاه وهو «يتلو»، أو
تأويًال، ذاته يف يعد الذي القول هو الحالة هذه يف القول يكن وإن «القول» معنى يحمل
الذي «األسلوب» إىل أي اليشء، عن بها يعرب التي الطريقة إىل املرء يلتفت ذلك أجل من
تأويل إىل نشري عندما «تأويل» لكلمة الدقيق الظل هذا نستخدم ونحن األداء، به يتم
التأويل يكون املعنى بهذا ما، لسيمفونية أوركسرتا قائد تأويل أو ما، ألغنيٍة مطرٍب
كلمة كانت وقد تأويًال، الغناء أو الشفاهي اإللقاء يكون وباملثل القول، أشكال من شكًال
عىل لهومر ملحمي قصيٍد تالوة الشفهية، التالوة إىل أحيانًا تشري Hermeneia «تأويل»
هومر، يتلو الشاب املؤول ذلك أيون نجد ألفالطون Ion «أيون» محاورة ويف املثال، سبيل
عنه والتعبري الكبري الشاعر بتأويل صوته بطبقات والتالعب تجويده خالل من ويقوم
بذلك وأيون يفهمه، أو يدركه مما أكثر املستمعني إىل ويوصل معانيه، دقائق وتفسري بل

هوم.2 لرسالة حامًال هرمس، شأن شأنه يصبح،
يبني مؤوًِّال كان اإلنسان، إىل اآللهة من مبعوثًا الحال، بطبيعة نفسه، هومر كان
بمعنى مؤوًِّال إذن هومر كان ملتون)، تعبري حد (عىل لهم ويسوغها الرب سبل للناس
موجودة كانت األساطري أن الجيل (من قيلت، قد قبله الكلمات تكن لم إذ بداءة؛ أكثر
هومر كان فحسب)، بها والترصيح بتأويلها قام بأنه القول يمكننا ثم ومن هومر، قبل
ومفرسهم. اآللهة مرتجم قوله خالل من هومر كان اآللهة، ِقبل من ملهًما يُعترب نفسه

الصواب. يجانبك وال تكذب، ال أي 1
ألهميتها وذلك ألفالطون؛ «أيون» محاورة لنص جديدة كاملة ترجمًة يتضمن تذييًال العمل بهذا أرفقنا 2

أخرى. جهة من ووجازتها ولقرصها جهة من التأويل مبحث يف املحورية
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ونقاد األدباء تُذكِّر أن «تأويًال» بوصفها الشفاهية التالوة أو القول مسألة ولعل
نسيانه ربما أو شأنه من واالنتقاص إهماله عىل منهم الكثريون َدأََب بمستًوى األدب
القدم فمنذ املنطوقة، الكلمة قوة من ديناميته من الكثري يستمد األدب أن غري كليٍّا،
تلفتنا أن وينبغي وتُسمع، جهاًرا تُتىل أن بها املقصود كان اللغة يف العظيمة واألعمال
تفتقر املكتوبة فاللغة املكتوبة! اللغة ضعف وهي مهمة، ظاهرة إىل املنطوقة اللغة قوة
يحفظ التدوين أن صحيح املنطوقة، الكلمة بها تتحىل التي البدائية التعبريية» «القوة إىل
الوقت يف يضعفها أنه إال واألدبيات)، التاريخ أساس (وأنه االندثار من ويحميها اللغة
ويف السابعة» «الرسالة يف وعجزها املكتوبة، اللغة ضعف عىل أفالطون أكد وقد نفسه،
املنطوق شكلها إىل تحويلها بإعادة صمت، يف تنادي، إال مكتوبة، لغة من وما «فايدروس»،
قبيل من وليس الحية، قوتها عن للغة» «اغرتاب الكتابة املفقودة، قوتها تسرتد لكي
«النطق». ومن «اللسان» من تُْشتَق اللغات أغلب يف ونظرياتها «اللغة» كلمة أن الصدفة
مرئية أشكاًال تصبح حني أنها غري السحرية، القوة يشبه ما الشفاهية للكلمات
تأثريها يرفع لكي الكلمات يستخدم األدب كان وإذا القوة، هذه من الكثري اليشء تفقد
عملية يف بالرؤية السمع عن نستعيض عندما يُهَدر القوة هذه من الكثري فإن ذروته إىل
شفاهيٍّا، نشاًطا األدب كان حيث الوراء إىل نعود أن نملك ال الحال بطبيعة نحن القراءة،
أن غري الكتابي، واالتصال الكتابية مزايا ننكر أن بنا يليق ال — الحال بطبيعة — ونحن
وجيهة أسبابًا ثمة وأن منظور، ال مسموع كيان هي األصل يف اللغة أن ننىس أال علينا

املكتوبة. اللغة من «فهًما» أيرس الشفاهية اللغة تجعل
للعالمات سلبية استجابة ليس الشفاهي التعبري إنَّ الجهرية، القراءة فعل إىل انظر
أداء، إبداعية، عمليٌة إنه تسجيًال)، يؤدي إذ الفونوغراف (شأن الصفحة عىل املاثلة
عازف أي سل موسيقية، مقطوعًة «يؤوِّل» وهو البيانو عازف بها يقوم التي كالعملية
املوسيقية الجمل «معنى» وأن «قرشة»، مجرد هي ذاتها بحد املقطوعة أن يُجبك بيانو
املكتوبة، اللغة قراءة عن نفسه اليشء وقل املوسيقى، تأويل يتسنى حتى «فهمه» من بد ال
إشارة ال لألصوات عام مخطط قرشة: إال األصيل العمل من أمامه ليس الشفهي املؤول إن
ذلك إنتاج» «يُعيد أن عليه أن غري الجسماني، الوضع وال والتشديد، للنرب وال للنغمة، فيه
ولن يُعرب، لكي الكلمات معنى يعي أن من اإلنتاج يعيد ملن بد ال أيًضا هنا حي، صوٍت يف
كيف هو: اآلن والسؤال القول، معنى يدرك لم ما واحدة جملًة يؤدي أن بمقدوره يكون
فأنت ملغزة: مفارقًة العملية هذه تمثل املعنى؟ فهم عملية الغامضة، العملية هذه تتم
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من يأتي أن ينبغي الفهم هذا ولكن سيُقال، ما مقدًما تفهم أن من لك بد ال تقرأ لكي
عليها يشتمل التي املعقدة «الديالكتيكية» العملية تلك البزوغ يف تبدأ هنا ها القراءة!
التشديد يقدم املقابل االتجاه ويف الجمل، من جملة معنى بإدراك يقوم حني فهم كل
جانبان: إذن الشفهي للتأويل بدونهما، معنًى املكتوبة للكلمة يكون ال اللذين والوضع
القراءة من يأتي نفسه الفهم أن إال عنه، تعرب لكي ما شيئًا تفهم أن الرضوري فمن

التعبري. من املؤولة،
بالنسبة تحمل ماذا ونقدية؟ أدبية متضمنات من املسألة هذه تحمل ماذا واآلن،
إىل تشري أوًال إنها األدب؟ ملعلمي بالنسبة وباألخص األدبي» «التفسري بمهنة للقائمني
التفسري، يف وأهميتها والسيكولوجية التاريخية الخلفية مسألة يف النظر إعادة إىل الحاجة
األدبي، للفهم بالنسبة والنفسية، التاريخية السياقية، املعطيات دور يف النظر إعادة أي
مقاصد ويف مقاصدها، ويف ترتيبها يف نفسها، الكلمات يف الخاص «وجوده» للنص إن
ال الذي الناقد شأن من يكون أال ذلك صح فإذا معني، نوع من موجوًدا بوصفه العمل
النص فقده ما استعادة عىل يساعد أن العمل، لوجود يستسلم بل النص، عىل يتسلط
كانت (سواء التصورية أدواته يُخرج حني الناقد يقوم أال مكتوبة؟ كلمات إىل تحول حني
منه ينبثق سوف تأويلية) (دائرة املعنى من سياق بتشييد املضمون) أو بالشكل تتصل
إن تأويليٍّا؟ عمًقا أكثر صامتة قراءة يف ذلك تخفى لو حتى كفاءة، أكثر شفاهي أداء
New Criticism الجديد» «النقد إليه يصبو ما مع ينسجم، بل يتناقض، ال التوجه هذا
«هرطقة ومن عليه التقول عبث من وحمايته نفسه بالنص الخاص الوجود صيانة من
أن شك ال يتحدث. أن للنص يُمكن أن يريد الجديد» «النقد أن ذلك الصياغة»، إعادة
النقد ذلك هو ا حقٍّ املسعف النقد أن عىل معنا يتفق سوف ذلك، ضوء يف الجديد، النقد
مرة يوجد أن للنص تسمح قراءة نفسه، للنص كفاءًة أكثر شفهيٍة قراءٍة إىل يهدف الذي
وتكامله لطبيعته يمكن وجوًدا الزمان، يف يحدث معنًى ذا شفاهيٍّا حدثًا بوصفه ثانية

وييضء. يتألق أن الحقيقي
هدفه نفسه يف يستحرض أن عىل األدبي النقد يُساعد أن الشفاهي التأويل شأن من
األدبي، العمل «وجود» ل تعريًفا واعية، بطريقة يتخذ، عندما الصميم ومقصده الخاص
عىل يشء إىل تحولت زمانية ال «ماهية» أنه عىل وال سكوني، تصوري يشء أنه عىل ال
يف شفاهي كحدث وجوده يحقق كائن أنه عىل بل لفظي، تعبري يف متجسد تصور هيئة
«حدثًا»، تصبح وأن وتصوريٍّا) برصيٍّا شيئًا (أي كلمًة تعود أال الكلمة عىل يجب الزمان،
الحق األدبي النقد إن شفاهي. كأداء يحدث لفظي «حدث» هو األدبي العمل فوجود
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بني تناقض من ثمة وليس عليه، ينصب الذي للعمل الشفهي التأويل اتجاه يف يتحرك
فالوجود املبدأ، هذا وبني الجديد» «النقد به ينادي الذي األدبي للعمل املستقل» «الوجود
االتفاق. تمام معه ويتفق الشفهي التأويل مبدأ مع ينسجم العكس، عىل هو، املستقل،

النصوص مجال يف أيًضا أهميته املنطوقة الكلمة وقوة الشفهي التأويل وملبدأ
الخالص «إنَّ قولهما: لوثر» «مارتن وعن «بولس» القديس عن املأثور ومن املقدسة،
صامتة، قراءة ال جهرية قراءًة تُقرأ لكي بولس رسائل ُكتبت لقد اآلذان.» خالل يأتي
أتت حديثة ظاهرة هي الرسيعة الصامتة القراءة بأن أنفسنا نُذكِّر أن علينا أن والحق
فضيلة، الرسيعة» «القراءة من جعل قد امللول املتعجل هذا عرصنا إن بل الطباعة، بها
القراءة، الطفل بها يتعلم التي الجهرية نصف القراءة نطمس لكي جهد من نبذل وكم
أوغسطني القديس ويذكر القديمة، العصور يف تماًما طبيعيًة كانت الطريقة هذه أن رغم

بها.3 يقرأ كان التي الطريقة هي هذه أنَّ
الهوت ليس «الكلمة» الهوت أنَّ يتذكر أن املسيحي الالهوت علم عىل ينبغي وقد
بُلتمان) الهوت يف (وبخاصة املقدسة النصوص إن املنطوقة، الكلمة بل املكتوبة الكلمة
الكتاب لنرش املبذولة الجهود شأن ومن وتُعلن، تُبلَّغ أن يجب رسالة أي Kerygma هي
أنه عىل املقدس الكتاب إىل النظر تم ما إذا نفسها تهزم أن املعمورة أرجاء يف املقدس
املقدس الكتاب لغة أن ذلك للعالم؛ تصوري عقيل تفسري أو قانونية وثيقة أو عقد
نرشة عن أو ما يشء لبناء إرشادي كتيب عن االختالف تمام مختلف وسط يف تعمل
مختلف للغة استخدام إىل تشري فهي داللة، ذات كلمة هي «معلومات» وكلمة معلومات،
ُجماع تخاطب وال العقلية امللكة تخاطب إنها املقدس، الكتاب يف املوجود االستخدام عن
فنحن شيئًا، نخرس أن دون صامتة قراءًة املعلومات نقرأ أن بمقدورنا الشخصية،
املعلومات، نفهم لكي بأنفسنا نخاطر أو الشخصية خربتنا نستحرض أن يلزمنا ال
يُقرأ أن به ُقصد وقد بالغ، رسالة، … إنه معلومات، ليس فهو املقدس الكتاب أما
مختلف نوع من واقع إنه العلمية، املبادئ من بمجموعة هو وما يُسمع، وأن جهاًرا
أن يجب حدٌث … تاريخية قصٌة أنه عىل فهمه ينبغي واقع العلمية، الحقيقة واقع عن
بهذا الحدث، معقولية غري املبدأ ومعقولية التأوييل، الحدث غري العلمي واملبدأ يُسمع،
التأويلية العمليات إن والالهوت، األدب نفهم أن ينبغي «تاريخي» لكلمة األعمق املعنى

.Palmer, R. E. Hermeneutics. Northwestern University Press, 1969. pp. 18, 19 3

25



الفهم فهم

التاريخية، لألحداث املالئمة التأويلية العمليات عن بعيًدا اختالًفا لتختلف للعلم املناسبة
يفهمها. أن األدب أو الالهوت يحاول التي األحداث أو

(التأويل القديم االستخدام يف «تأويل» كلمة ملعنى األول االتجاه بنا أفىض هكذا،
الثيولوجي، أو األدبي سواء للتأويل، األساسية املبادئ بعض تقرير إىل تالوة) بوصفه
العبارة بقوة ممتلئًا حيٍّا صوتًا بوصفها للكلمة البدائيني والوظيفة الشكل إىل ردنا لقد
تفقد وهي أصوات، بل عالمات ليست العدم من تبزغ وهي فاللغة املعنى، ذات املنطوقة
أي برصية، صوٍر إىل تُرد عندما معناها) من شيئًا ثم (ومن التعبريية قوتها من شيئًا
لزاًما كان لذا الصامت؛ املكاني بُعده يف وتقطن للوجود الزماني البُعد من تنتقل عندما
تمكننا التي الفهم مبادئ وإن كالم، إىل الكتابة يحول أن واألدبي الالهوتي التفسري عىل

الحديثة.4 التأويل لنظرية الكربى الهموم من تُعد التحويل هذا من

(أرسطو) تفسريًا بوصفه التأويل (2)

يؤكد اتجاه وهو ترشح»، «أن هو القديم االستخدام يف «التأويل» ملعنى الثاني االتجاه
«تقول» ال يشء، كل بعد فالكلمات، التعبريي، البعد مجرد وليس للفهم التفسريي البعد
دون ما موقف عن املرء يعرب قد وتوضحه، وترشحه أيًضا تفرسه بل فحسب، ما شيئًا
أو تفسريه فإن أسلفنا، كما تأويًال ذاته يف هو املوقف عن «التعبري» كان وإذا يرشحه، أن
الثاني الشكل هذا أبعاد بعض اآلن فلنتناول التأويل، أشكال من شكل أيًضا هو رشحه

الحديثة. لدالالتها ونعرض التأويل، أشكال من وضوًحا) (واألكثر
هذه تكن لم دلفي، يف الوحي وسيط بها يفيض كان التي امللغزة الرسائل إىل انظر
نفسها الرسائل (وكانت ملوقف «تأويالت» كانت بل سلًفا، موجوًدا ا نصٍّ تفرس الرسائل
األول البعد (وهو عنه» «تعرب أو «تقوله» أو ما بيشءٍ «تبوح» كانت لقد تأويًال!) تتطلب
يكن لم يشء ما، ليشء تفسريًا نفسه الوقت يف كانت أنها غري للمعنى)، بداءة واألكثر
(قد كلمات يف للموقف رشًحا أو املوقف، «معنى» ل لفظية صياغة كانت قبل، من مفًرسا
واملعنى الواقع، عن أي املوقف عن ما شيئًا تقول هنا الكلمات تكشف)، ما بقدر تخفي
البعد هذا يف املحوري باألمر هذا فليس طريقته، أو القول أسلوب يف مخبوءًا ليس هنا

.Ibid., p. 20 4
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أن حني عىل إذن آخر، يشء عن ما شيئًا يقول أنه بمعنى تفسري هو إنما التأويل، من
تتحرك كانت تفسريًا بوصفها فهي «تعلن»، أو «تقول» ل أوَّ بمعنى كانت الوحي رسائل

وتعلله. وترشحه ما شيئًا تفرس كانت للتأويل، ثانية لحظة تجاه
«إقرار» بأنه التأويل أرسطو يُعرف Peri herneneias التأويل» «عن رسالته يف
أو (يقول للمعنى األول االتجاه إىل التعريف هذا يومئ قد ،Enunciation «إعالن» أو
عند فالهرمينيا أيًضا، الثاني االتجاه عليه يخفى لن النص يف املتعمق أن غري يعلن)،
يشء بصدق تتصل التي العبارات يضع إذ الذهن؛ به يقوم الذي العمل إىل تشري أرسطو
عن صادًقا حكًما يصوغ إذ للفكر األولية العملية هو املعنى بهذا التأويل بكذبه. أو ما
من ا مشتقٍّ شيئًا بل عبارة، والسؤال والطلب الدعاء يَُعدُّ ال إذن، ألرسطو، وفًقا ما، يشء
أدركه قد الذهن فيه يكون موقف عىل ينطبق الجمل من ثانوي شكل هو أو عبارة،
أن ذلك مثال كعبارة)، املعنى يدرك أرسطو، عند بطبيعته، (الفكر عبارة شكل يف سلًفا
أو رغبة عن تعرب جملة أي تسبق اللون» بنية «الشجرة التأويل) (أو األصلية العبارة
كما نفع، أو غرض أو استخدام إىل تهدف جمًال ليست إذن «التأويالت» لها، استخدام
باطل أو حق بأنه يتصف ما يشء حول عبارات هي بل الطلب، أو الدعاء يف الحال هو
كذب»، أو صدق عىل ينطوي الذي «الكالم بأنها أرسطو ويُعرفها كاذب)، أو (صادق
كالٍّ ألن التأويل عن رسالته خارج يقعان والشعر الخطابة أن التعريف هذا عىل يرتتب

فيه. والتأثري املستمع تحريك إىل يهدف منهما
يختلط أال ينبغي أرسطو عند Enunciation (التأويل) «اإلقرار» أو و«اإلعالن»
العبارات صياغة فهو اإلعالن أما املعلنة، العبارات مقارنة من ينطلق فاملنطق باملنطق،
يقسم عامة وبصفة املجهولة، إىل املعلومة األشياء من االستدالل عملية وليس ذاتها

إىل: للفكر األساسية العمليات أرسطو

البسيطة. (املوضوعات) األشياء فهم (١)
والتقسيم. التجميع عمليات (٢)

املجهولة. األشياء إىل املعلومة األشياء من االستدالل عمليات (٣)

البناء عمليات أي فحسب: الثانية العمليات ألرسطو، وفًقا «اإلعالن»، يتناول
ليس إذن اإلعالن كذب، أو صدٍق عىل تنطوي التي العبارات بوضع الخاصة والتقسيم
ما يشءٍ بصدق إقراٌر إنه أوليًة: أكثر يشء هو بل الشعر، وال بالخطابة هو وال باملنطق

عبارة. بوصفه كذبه) (أو
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مثمًرا)؟ تحديًدا ذلك رغم (واملحدد الضيق التعريف هذا جدوى ما واآلن،
يتناول بل البسيطة» األشياء «فهم هو ليس اإلعالن أن بمكان األهمية من أوًال:
ليس أنه غري اللغة، مستوى عىل يعمل إنه صادقة، عبارة بناء عىل تشتمل التي العمليات
من والغاية كعبارة، ويجسده ما بيشء الخاص الصدق إىل يصل فاإلعالن بعد، منطًقا
(الخطابة)، سيايس فعٍل اجرتاح عىل الحث أو (الشعر) املشاعر تحريك ليست العملية

العبارة. إىل الفهم جلب هي الغاية بل
تعرب (أي قضوية كعبارة ما يشء صدق عن تعبري هو حيث من «اإلعالن»، ينتمي
العمليات العملية، ال النظرية العمليات للعقل، والخالصة العليا العمليات إىل قضية)، عن
هذا أليس ولكن املنفعة، أو الفائدة وليس والباطل) (الحق والكذب الصدق عىل املنصبة
ربما، التفسري؟! أي الثاني االتجاه وليس القول، أو التعبري أي للمعنى، األول االتجاه هو
عملية بل السماء من رسالة ليس أرسطو عند اإلعالن أن يلحظ أن املرء عىل ينبغي ولكن
لكي فاملرء تفسري! إىل امللحوظ غري التحول يف يرشع الصفة بهذه وهو العقيل، للفكر
وحني والتقسيم، التجميع بصدد نفسه الوقت يف يكون ما عبارٍة يف الصدق قيمة يجد
بصدد الصدق ويكون نفسه، عن مفصًحا العقيل العنرص يكون كعبارة القول يف يفكر
فالصدق ماهيته، وتطابق ما يشء حول عبارة إنها ومعلوماتي، سكوني يشء إىل التحول
«الواقعة» صدق تحول لقد ،Statement «عبارة» والقول Correspondence «تطابق»

والعبارات. للمبادئ السكوني الصدق إىل نلحظ أن دون
عمليات عىل سابق موضع يف التأويل لحظة وضع حني ا محقٍّ كان أرسطو أنَّ عىل
بلصق يسارع إذ الحديث؛ الفكر يف لخطأ انتباهنا يلفت أمر وهو املنطقي، التحليل
تأويل أيًضا هي املنطقية العمليات أن صحيح املنطقي، التحليل بلحظة تلقائيٍّا التأويل
تحليله يسمي أن مثًال العالم دأب من واألسبق. األسايس «التأويل» نتذكر أن علينا ولكن
بل تأويًال، للمعطيات رؤيته يسمي أن أيًضا الصواب من ولكن تأويًال، املعطاة للبيانات
تم! قد األمر حقيقة يف التأويل يكون عبارة البيانات فيها تصبح التي اللحظة يف إنه
الصواب من ولكن تأويًال، للعمل تحليله يسمي فهو األدبي، للناقد بالنسبة الحال كذلك

نفسه. العمل رؤية يف طريقته عىل «تأويل» اسم يطلق أن أيًضا
التأويل هذا بتشكيل نفسه هو يقوم للتأويل، كأساس يعمل الذي «الفهم»، ولكن
ألنه سيأتي ما كل يف والحاسم الفاصل يكون قد ولكنه مبدئي تأويل إنه وتكييفه، سلًفا
حاله ولسان القصيدة إىل يلتفت حني األدبي املفرس إن بل الالحق، للتأويل املرسح يهيئ
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قد األمر، حقيقة يف يكون، وكذا» كذا أفعل بأن أفهمها ولسوف قصيدة، «هذه يقول:
وقع الذي بمنهجه سلًفا، أتم لقد للقصيدة، رؤيته شكل قد يكون وبالتايل مهمته أتم
واملوضوع Method املنهج أن والحق ،Object «املوضوع» معنى تشكيل اختياره، عليه
ماذا أنبأنا لقد نراه! سوف ما مقدًما املنهُج لنا خطط لقد ينفصال: أن يمكن ال Object
أن غري ذاته، بحد تأويًال منهٍج كل يُعد السبب لهذا موضوًعا؛ بوصفه املوضوع يكون

آخر. موضوًعا سيكون آخر بمنهٍج يُرى الذي واملوضوع فحسب، التأويالت أحد
التأويل ذلك هو بداءة، أكثر تأويٍل سياق داخل إليه ننظر أن ينبغي التفسري إذن
التفسري أن بالطبع املؤكد من املوضوع، إىل بها نلتفت التي الطريقة يف حتى يحدث الذي
األدوات اختيار أن غري إليها، لجأنا التي املوضوعي التحليل أدوات عىل يتوقف سوف
هو ليس الحقيقة يف التحليل أن يتبني ذلك من الفهم، ملهمة تأويٌل ذاته يف هو املعنية
بتأويٍل تم قد للمرسح تمهيًدا هناك أن ذلك مشتقة، صورة هو بل األسايس التأويل
للمنطق االشتقاقية الطبيعة وبينما البيانات، تناول يف التحليل يبدأ أن قبل وأوَّيل أسايس
هي للتفسري االشتقاقية الطبيعة فإن الوضوح، كل واضحة القضايا) عىل يعتمد (ألنه

واقعية. أقل تكن لم وإن وضوًحا أقل
الجديد»، «العهد يف ورد Hermeneuein «تأويل» لكلمة ودال الفت استعمال ثمة

األموات: من قام أن بعد املسيح يظهر إذ ٢٥–٢٧؛ :٢٤ لوقا

تكلم ما بجميع اإليمان يف (كذا) القلوب والبطيئا الغبيان أيها لهما: فقال
ابتدأ ثم مجده؟ إىل ويدخل بهذا يتألم املسيح أن ينبغي كان أما األنبياء، به
األمور لهما (Diermeneusen (يؤول يفرس األنبياء جميع ومن موىس من

الكتب. جميع يف به املختصة

معنى يكشف ثم ينبغي؟» كان «أما العقلية: بملكاتهما يهيب املسيح أن الحظ
سياق يف اآلالم هذه ويضع كابدها، التي الفداء آالم سياق يف يضعها بأن النصوص
الجديد العهد استخدام مسألة بصدد لسنا اآلن أننا أيًضا والحظ القديم، العهد نبوءات
ونسأل جانبًا الثيولوجية املشكلة فلندع ذاتها، بحد الكبرية أهميتها عىل القديم للعهد
مثال املقتبسة الفقرة إن تفسريًا، بوصفه التأويل ملسألة بالنسبة املثال هذا يتضمن ماذا
إعادة أو القديمة النصوص تكرار مجرد من بأكثر يقوم كان يسوع ألن للتفسري؛ واضح
عامٍل جلب هنا التأويل يتضمن ضوئها، يف نفسه ويفرس «يفرسها»، كان لقد رسدها،
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تصبح ال فالنصوص القديمة، النصوص «معنى» به يعزز لكي املسيح؛ هو خارجي،
يبني أن باملثل مهتم املسيح فإن األخرى الجهة ومن العامل، هذا وجود يف إال معنًى ذات
القديمة للنبوءة تاريخيٍّا تحقًقا بوصفها معنًى آلالمه يكون فقط النصوص ضوء يف أنه

املنتظر. املسيح عن
التأويلية؟ الوجهة من ذلك يعني ماذا

يقدم التفسريي فاإلجراء ،Context «سياق» مسألة هو «املعنى» أن ذلك يعني
عن وفضًال معني، سياق يف إال باملعنى الحدث يتحىل وال الفهم، عليها يجري لكي ساحًة
يربط إنَّما املخلص باملسيح املتعلقة اآلمال وبني موته بني يربط حني املسيح فإن ذلك
داللة داللته تصبح عندئٍذ الشخصية، ومقاصدهم املستمعني بآمال التاريخي الحدث هذا
ونواياه، الخاصة مرشوعاته باملستمع: عالقٌة هي فالداللة وتاريخي، شخيص مخلٍص
بمستمعيه، عالقته وخارج التاريخ خارج ذاته يف يسوع يملكه شيئًا ليست والداللة
وبأن ما، بشخص ما عالقة خارج داللة له تكون ال املوضوع بأن القول وبإمكاننا
ٌ خطأ هو مدركة ذاٍت عن بمعزٍل ما موضوٍع عن تتحدث فإن الداللة، تحدد العالقة
املفهوم بهذا سلمنا لو وحتى العالم، إدراك حول قاٍرص واقعي مفهوٍم عن ناجم تصوري
الالهوتيون كان وإذا مدركة؟ ذواٍت عن بمعزٍل وداللة معنى عن نتحدث أن يُعقل فهل
Ppro أجلنا» «من أو «لنا» بوصفه للمسيح العالئقي الجانب عىل بالتوكيد مغرمني
ذلك «لنا»، هو املبدأ، حيث من تفسري، كل أن يؤكد أن أيًضا املرء بوسع فإن Nobis
التفسري، إليهم يتوجه الذين أولئك لدى معينة مقاصد يفرتض تفسريي تأويل كل أن
يشء هو التفسري أن عىل يظهرنا تفسريي تأويل كل بأن القول يمكننا أخرى وبعبارة
أن من للتفسري بد فال (Horizonal معني بأفق متعلق (أي «أفقي» يشء أو سياقي،
الهرمنيوطيقا مجال ويف أصًال، بها امُلسلم واملقاصد املعاني من أفق داخل قائًما يكون
،Pre-Understanding املسبق» «الفهم اسم املفرتض الفهم من املنطقة هذه عىل يُطلق
لقد املعطى، النص نفهم لكي الالزم املسبق الفهم هو ما املرء يسأل أن املفيد من ولعل
من جزءًا هذا وكان النبوئية، النصوص لفهم الرضوري بالعنرص مستمعيه يسوع زود
لديهما مسبق فهٍم وجود يفرتض أن عليه كان فقد ذلك فوق ولكن الرضوري، التفسري
وقد ملستمعيه، نفسه يفرس أن يمكنه أن قبل لهما تعني أن يمكن وملا النبوءة تكونه ملا
يرتبط كيف ثم العظيم، األدبي النص فيه يقطن الذي التأويل أفق هو ما سائٌل يسأل
االلتحام هذا مسبقة، وتأويالت ومقاصد آمال من نفسه الشخص بعالم الخاص األفق به

تفسريي. تأويل كل يف أساسيٍّا عنًرصا يُعد أن ينبغي األفقني بني
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ممكن شفاهي تأويل أكمل إىل يهدف الذي األدبي التأويل من الشكل ذلك وحتى
الفهم فيه ينجم الذي األفق رسم إن بل للتأويل، التفسريية األبعاد يهمل أن يسعه لن
اليشء هو الشفهي التأويل أن ننىس أال (يجب بحق املؤثر الشفاهي التأويل أساس هو
الدقيقة، وظاللها معانيه بخفايا نزوده أن ونحاول ا نصٍّ نقرأ عندما جميًعا نفعله الذي
لكي ل املؤوِّ إن جهرية!) تكون أن حتى وال املأل، عىل قراءتنا تكون أن هنا يلزم وال
سلًفا واملوقف املوضوع يفهم أن بد ال النص: «يفهم» أن من له بد فال النص «يؤدي»
السحرية الدائرة يف يخطو أن قبل وليس معانيه، أفق يف يدخل أن له يتسنى أن قبل
Hermeneutical التأويلية» «الدائرة هي هذه معناه، يفهم أن ل للمؤوِّ يمكن النص ألفق

يبزغ. أن النص ملعنى يمكن ال بدونها التي امللغزة Circle
تناقض: عىل ينطوي هنا األمر ولكن

فهٍم عىل نكون أن هو لفهمه الالزم الرشط كان إذا يُفهم أن للنص يمكن فكيف
عنه؟! يتحدث بما أصًال

املزيد، لفهم يُستخدم دياليكتيكية، وبعمليٍة ما بطريقٍة جزئيٍّا، فهًما أن والجواب
ولعل منها، ناقص هو ما الكتشاف الرتكيبية الصور لغز من قطٍع استخدام مثل تماًما
من العمل: أفق مع يتالءم أن الشخص ألفق يمكن كيف هي للتأويل األساسية املشكلة
تواصل يحدث فلن وإال للموضوع املسبق الفهم من معني قدر توافر من بد ال جهة
عملية يف يتعدل أو يتغري أن املسبق الفهم لهذا ينبغي أخرى جهة ومن اإلطالق، عىل
عىل السياق، هذا يف تُرى، أن يمكن األدبي املجال يف التفسريي التأويل ووظيفة الفهم،

النص. فهم أجل من املسبق الفهم عىل لالرتكاز محاولة أنها
العملية تعقد نجد والتفسري) (القول للتأويل األولني االتجاهني يف ننظر حني
القويل التأويل أما الظهور، يف بدآ قد الفهم يف بها تتأسس التي والطريقة التأويلية
يتطلب أدبي نص بقراءة الخاص األداء حتى ولكن للقراءة، األدائية بالطبيعة فيذكرنا
يتأسس أيًضا هنا ولكن التفسري، يتضمن وهذا أصًال، للنص «فاهًما» املؤدِّي يكون أن
أن معنى ذي تفسري بأي يظفر أن قبل املؤدي عىل يتعني بحيث مسبق، فهم عىل التفسري
بالنص يمسك أن الخاص فهمه يف عليه يتعني واملوقف، باملوضوع الخاص األفق يدخل
يجلبه أن يجب الذي للمادة املسبق والفهم اللقاء، هذا يف موقفه إن النص، به يمسك وأن
هذا بالنص؛ الخاص الفهم بأفق فهمه أفق لدمج الكلية املشكلة أي املوقف، إىل معه
The Hermeneutical الهرمنيوطيقية» «املشكلة هي وهذه للتأويل، الدينامي التعقد هو

.problem
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«النزعة إىل االرتداد يعني ال الذكر اآلنفة التأويلية املشكلة عنارص يف والنظر
فيه يمكن الذي املنظور ألن يظن؛ أن للبعض يمكن كما Pychologism السيكولوجية»
مسبًقا مفرتض وهو السيكولوجية للنزعة املضاد (وللموقف السيكولوجية النزعة لتهمة
املوضوع انفصال البداية منذ يفرتض منظور هو معنًى أي لها يكون أن االتهام) يف
للمشاعر، الغائم املجال يف الحال هو كما «الذاتية» االستجابة إىل بازدراء ينظر ثم وعزلته
وآلياته، الفهم بنية تناول بل املشاعر، يتناول لم هنا قدمناه الذي العرض أن غري
والنص، القارئ بني املتبادل التفاعل يف يبزغ أن للمعنى يمكن ظلها يف التي والرشوط
هذه مثل إطار يف سلًفا، ُمشكًَّال للموقف تعريًفا مسبًقا يفرتض تحليل كل أن وكيف
واملنهج املوضوع أن جورفيتش: جورج عن املأثورة املالحظة حقيقة لنا تتجىل االعتبارات
الواقعية الطريقة تألفها لم حقيقة الحال بطبيعة وهي اإلطالق، عىل فصلهما يمكن ال

والتفكري.5 النظر يف

ترجمة بوصفه التأويل (3)

وداللة إيحاءً سابقيه عن Hermeneueim لفظة معاني من الثالث البُعد هذا يقل ال
ترتجم». «أن يعني البُعد، هذا يف تؤول»، «أن التأويل، ونظرية للهرمنيوطيقا بالنسبة

وعالم النص عالم بني الفارق يدق فقد نفسها، القارئ لغة من النص يكون حني
التعارض يخفى فلن أجنبية بلغٍة النص يكون حني أما املالحظة، عىل ويخفى القارئ
كما أخرى، إىل لغة من املرتجمني مشكالت أن غري الرؤية، أفق ويف املنظور يف بينهما
لغته حدود داخل يعمل الذي األدبي الناقد مشكالت عن بنيتها تختلف ال نرى، سوف
نص ألي تأويل عملية أية يف القائم املوقف جلية عىل تُظهرنا أن عىل أقدر وهي الخاصة،

النصوص. من
اإلفهام، صور من وصورة التأويل، أشكال من شكًال تكون أن الرتجمة تعدو ال
التأويل، عملية يف فاملرء، الرتجمة، عملية يف بتمامها قائمة األساسية التأويلية فالعملية
شأنه واملرتجم الخاصة، لغته وسيط يف ويسلكه مفهوم غري غريب أو أجنبي بيشء يأتي
من بسيطة آلية مسألًة الرتجمة فعل ليس وآخر، عالٍم بني يتوسط هرمس، اإلله شأن

.Ibid., 20–26 5
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عىل بينًا دليًال إال املضحكة نواتجها تأتي فال الرتجمة أجهزة تفعل كما مرادف، إيجاد
بني وسيط هو املرتجم أن ذلك تكون؛ أن لها كان وما آلية مرادفًة ليست الرتجمة أن
هي كربى حقيقة عىل الرتجمة تظهرنا مرتادَفنْي، أو متناظَريْن عامَلنْي ال مختلَفنْي عامَلنْي
لهذا حساًسا يكون أن املرتجم وعىل للعالم، شامل تأويل عىل تنطوي ذاتها اللغة أن
تقوم كيف يخربنا يشءٌ كالرتجمة وليس الفرد، التعبري يرتجم وهو حتى الشامل التأويل
مستودع اللغة إنما ذاته، إدراكنا تشكيل يف بل للعالم، نظرتنا بتشكيل فعًال الكلمات
ونرى اللغة يف نعيش نحن … وخالله الوسيط هذا يف نوجد ونحن الثقافية، للخربة

بعينيها!
إلينا انحدر لقد بعامة، الرتجمة ملشكالت كمثال املقدس الكتاب ترجمة ولنأخذ
علينا ينبغي غريب عالٍم واللغة، واملكان الزمان حيث من بعيد عالٍم من املقدس الكتاب
بأفق ويلتحم، يلتقي، أن ما، بطريقة فهمنا، أفق عىل ينبغي (ويستجوبنا!) نستجوبه أن
خالل من بل اللغة، خالل من توسط مجرد ليس هنا فالتوسط النص، يف القائم الفهم
«العهد وعىل عام، ألفي من زمنية فجوة الجديد» «العهد عن تفصلنا إذ أيًضا؛ التاريخ
فكيف األشياء، به نرى الذي وسيطنا من عاملنا، من بكلمات يخاطبنا أن اآلن الجديد»
الحديث املدني مجتمعنا عن جذريٍّا مختلف سياق يف جرت أحداث فهم يف نأمل أن لنا
ذرية وأسلحة وإنرتنت وفضائيات اتصال ووسائط دولية رصاعات من به يعج وما
أن أو الجديد، للعهد الحريف األداء عىل نحافظ أن علينا ينبغي هل إلخ؟ … وجرثومية
مثًال بولس القديس قال فإذا الحديثة؟ األزمنة يف يكافئه أو يناظره أن يمكن ما نعرض
يف مألوفة تحية القبلة كانت حيث مقدسة» بقبلٍة بعًضا بعضكم «حيوا رسائله إحدى يف
بمصافحة بعًضا بعضكم «حيوا املعارصة النسخة يف نرتجمها أن ينبغي فهل الزمن، ذلك

اليدين»؟ بجمع ودية
التي الطريقة عن األعمق بالسؤال بالقياس صغرية مشكلة يقدم املثال هذا أن غري
الحديثة، العلمية النظرة عن الجديد» «العهد زمن يف للعالم الكلية النظرة بها تختلف
R. Bultman بلتمان رودلف األملاني الالهوتي حاول التي املسألة هي بالتحديد هذه
Demy- املقدس، الكتاب يف األسطوري» الطابع «نزع عن مرشوعه يف يواجهها أن
الكوزمولوجي التصور سياق يف تقوم اإلنجيل رسالة أن إىل بلتمان يشري thologizing
املستويات عالم أي — تحت من السفيل والعالم الوسط يف واألرض فوق من للسماء
تعتمد ال الجديد» «العهد رسالة أن إىل املسألة، لهذه حله يف بلتمان، ويذهب — الثالثة
الشخصية الطاعة عن لرسالة السياق إال تشكل ال التي الجديد العهد كوزمولوجيا عىل
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الجوهرية الرسالة لفصل محاولة هو األسطورية» و«نزع جديد»، «إنسان إىل والتحول
يقبلها. أن الحديث لإلنسان يمكن ال التي الكوزمولوجية امليثولوجيا عن

نفسه املرشوع فإن التأوييل للمأزق كحل األسطورية» «نزع مزايا تكن مهما ولكن
نحاول الذي ما الجديد؟ العهد «نفهم» أن لنا يتسنى كيف كربى: مشكلة إىل يشري
الجديد العهد لفكر التاريخي العالم يف ندخل أن علينا ينبغي مًدى أي إىل نفهمه؟ أن
ومكافئاٍت نظائر نجد أن اإلطالق عىل بمكنتنا هل نؤوله؟ أن لنا يتسنى أن قبل وخربته
الزمن من قرن خالل عاملنا يتغري أن الجائز من أيكون الجديد؟ العهد فهم أجل من
النشء أن اليوم لنجد إننا الجديد؟ العهد يفهم أن ألحٍد ممكنًا يعود ال بحيث هائًال تغريًا
ألن هومريوس؛ فهم يف نجد مما أكثر صعوبة يجد الحرضية املجتمعات يف الصغري
الفئوس، الحراب، املحراث، األحصنة، (القوارب، هومر زمن يف للحياة البسيطة املكونات
ليس املتاحف، أو الكتب يف إال تُرى تعد لم مفردات أغلبها يف هي (… النبيذ زقاق
أكرب سيكون لفهمه الالزم الجهد إن بل وشيًكا، ويندثر يبىل سوف هومر أن ذلك معنى

الحياة.6 يف أسلوبنا ميكنة يف مضينا كلما وأصعب
قد بشكل قائمة، فهي الالهوت، عىل وقًفا ليست األسطوري» الطابع «نزع ومشكلة
مثًال نفهم كيف عظيم: قديم عمل أي فهم محاولة يف داللة، يقل ال ولكن إلحاًحا يقل
ولم ماتت قد اإلغريق آلهة كانت إذا يخصنا معنًى أي لها ونحس لسوفوكل مرسحية أي
القديمة اآللهة فيه ماتت زمن يف فنحن بديلة، برشية عالقاٌت بعملها وتقم محلها تحل
إلله نصبًا اليونانية املرسحية أتكون بعد! البرشية) (العالقات الجديد اإلله فيه يولد ولم
مللتون املفقود» «الفردوس عن النقاد أحد قول حد عىل تُراها، أم آلهة؟ مجموعة أو ميت
اإلغريقية املرسحية بها تُرتجم أن ينبغي التي الطريقة هي ما ميتة»؟ ألفكار «نصبًا
كيف القديمة؟ األلفاظ بها تُفهم أن ينبغي التي الطريقة هي ما أو الحديثة؟ اللغة إىل
الكثريين لعل لألخطاء؟ كوميديات مجرد القديمة األعمال تبدو أن دون نحول أن يمكن
كانوا فيما األسطوري» الطابع «ينزعون األمر حقيقة يف كانوا القديمة اآلداب أساتذة من

تزول. ال التي الدائمة اإلنسانية داللته إىل بالنظر لنا األدبي العمل أهمية يربرون
الحديثة لألُذُن تأويلها يجب اإلنسانية» «الداللة هذه فإن أمر، من يكن ومهما
نعنيه ما حول وضوًحا أكثر نكون أن علينا ذلك سبيل ويف للتأويل)، التفسريية (املرحلة

.Ibid., p. 28 6
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الصور حرص همه يجعل الذي األدبي النقدي التناول إن «داللة»، ذو هو ما شيئًا بأن
املوضوع تحليل أو األدبي، العمل يف «الشكل» عىل الرتكيز أو املختلفة، بأصنافها البالغية
«الداللة»، مسألة يغفل تناول هو إنما أعمال، عدة بني أو ما عمٍل داخل الرئييس
آليٍّا يتجنب تناول هو املدركة الذوات عن بمعزل كموضوع العمل يرى الذي فالتناول
اإلنسانية الداللة عن السؤال يغفل نقد وكل للعمل، اإلنسانية الداللة يشكل ا عمَّ السؤال
الشكل أو البيانية الصور تحليل حول معقدة تمرينات يف طاقته كل ويرصف للعمل
األدب أساتذة من مغلقة لحلقة كسوًال نشاًطا يكون أن يعدو لن الرئييس، املوضوع أو
ليفقد الدقيق وترشيحهم تحليلهم إن املتعطلني، األدباء من مغرتبة لثلة فراٍغ تزجية أو
ونشاطه الخاصة ِبنيته بمعرفة مأخوذون مفرسيه ألن مات األدب»؛ «مات إذا جدواه
صربًا» «يموت أن يمكن أيًضا فاألدب حية، نابضة إنسانية داللة كل عن بذاته املكتفي
التأويل أمام أن يتبني هكذا بالقارئ، الواضحة الحقيقية الصلة من حرمانه طال إذا
أن وإما اليوم لنا بالنسبة وداالٍّ بنا متصًال يكون أن إما خيارين: أحد واألدبي الالهوتي

ويموت. يذوي
يف خرباء هم مما أكثر «الرتجمة» يف خرباء يكونوا أن ومعلميه األدب أساتذة عىل
يشءٍ إىل مألوف وغري وملغز غريب هو ما يحولوا أن هي مهمتهم أن ذلك «التحليل»،
القديمة األعمال يحقنوا أن ذلك معنى ليس لغتنا»، «يتحدث يشء «منا»، يشءٍ مفهوم،
أن يعني إنما املعارصة، اإلنجليزية من رداءً «تشورس» يُلبسوا أن أو حديثة بمقويات
ملواجهتها، ملموسة خطوات يتخذوا وأن ورصاعها، املختلفة اآلفاق تضارب مشكلة يدركوا
World للعالم» «رؤية ثمة التحليلية، ألعابهم إىل وينرصفوا صفًحا عنها يرضبوا أن ال
فهمها يف ثم من وداخلٌة أسطرها يف مسبًقا ومفرتضٌة القصيدة صميم يف قابعٌة View
عنها ينرصف وأال الجد مأخذ ويأخذها النظرة هذه يستل أن من للناقد بد وال وتقديرها،

البائد.7 التاريخي النقد أغاليط من باعتبارها
األشياء أن البداية منذ ندرك أن «األوديسة» لفهم مثًال األساسية الرشوط من
وأن مريدة، قاصدٌة حيٌة أشياء هي األوديسا، يف القابعة العالم» «رؤية يف الطبيعية،
طبيعية عملية كل وأن يرى، أن للمرء يمكن ما بقدر واملاء األرض من مدى هو العالم
فوق الكائنات رساة من مجموعة هي اآللهة وأن للطبيعة، خارق كائن فعل من هي

.Ibid., 29-30 7
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من عليا لصيغة وفًقا تعمل تكن وإن ضعف مواطن من للبرش ما كل لها التي البرشية
عن الغريب العالم هذا إىل نلج أن قبل ليس اليوناني. بالبطل الخاص الخلقي الدستور
التي الحكايا وغازل املوت ُمالعب الُقلَّب، ل الُحوَّ الرجل ذلك إىل نلتفت أن يمكننا عاملنا،
بد ال أوديسيوس، املغامرة؛ املعرفة عن النهم الباحث ذلك «أثينا»، راعيته بها يخدع كاد
الواقع» «حس وأن نص كل يتبطن بالواقع» ا «حسٍّ هناك أن للنصوص ُمحلِّل كل يعلم أن
املمثَّلة «الوجود-يف-العالم» وطريقة الواقع حس فإن ثم ومن النص، فهم مفتاح هو هذا
تكون وأن ُمجديًا، يكون أن يريد أدبي تأويل أي اهتمام بؤرة يف تكون أن ينبغي العمل يف
القول يمكننا أخرى وبعبارة اإلنسانية، داللته تفهم أن تريد للعمل قراءٍة لكل األساس
الوجود-يف-العالم) (طبيعة العمل وأنطولوجيا للواقع) (تعريفه العمل ميتافيزيقا بأن

ممكنًا.8 أمًرا للعمل الحقيقي الفهم يجعل أن يريد تأويل ألي أساسيان أمران هما
الخاص فهمنا عالم بني القائم بالتعارض وعي عىل تجعلنا — إذن — الرتجمة
التعارض هذا يربز اللغوي الحاجز كان وإذا العمل، فيه يميض الذي الفهم عالم وبني
مكتوٍب لعمٍل تأويٍل أي يف قائم وجودهما فإن وضوًحا، أكثر العاملني هذين وجود ويجعل
طرفا كان إذا وبخاصة أصيل «حوار» أي يف األمر، حقيقة يف قائم، بل نفسها، بلغتنا
كافيًة عام املائة فجوة َلنَِجُد اإلنجليزي األدب يف إننا بل جغرايف، فاصل يفصلهما الحوار
وشكسبري وملتون وبوب وردزورث من كل يعيش بحيث اللغة يف ما تحوًال تخلق ألن

مختلف. ولغوي تاريخي عالم يف وتشورس
التخيل من جهًدا يتطلب — املثال سبيل عىل — «وردزورث» مثل شاعر فهم إن
مشارف عىل وهي زمنه، يف إنجلرتا عالم عىل نَطَِّلع لكي «الرتجمة» ومن التاريخي
دانتي زمن يف إيطاليا رؤية كذلك وجوهرها)، صميمها يف بعد ريفية تكن (وإن التصنيع
(وإن لغوية ترجمة مجرد ليس هنا فاألمر اإللهية»، «الكوميديا فهم يف عاملها إىل والولوج
إنجليزية ترجمة أرقى مع وحتى تاريخية، ترجمة مسألة إنه بالكثري)، تنبئنا اللغة كانت
من مختلف آخر بأفٍق االلتقاء يتضمنها التي الفهم مشكلة هناك تبقى تصورها يمكن
املشكلة لهذه إدراك أو اعرتاف هو األسطورية» «نزع كان وإذا اإلنساني، الوجود فهم
التاريخية للوثائق قراءة أي يف قائم املبدأ، حيث من فإنه، اإلنجيل، تأويل مجال يف
وقعه من األصيل النص تجريد إىل النوع هذا يعمد لم لو حتى األدبية، النصوص أو

.Ibid., 30 8
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ثم نفسها اللغة يف املضمرة العالم» «نظرة استقصاء أن القول وصفوة املبارش، الدرامي
األدبي. التأويل يواجه أسايس تحدٍّ هو أدبي عمل يف اللغة استخدام يف

كبريًا ذخًرا الرتجمة نظرية ويف الرتجمة يف ستجد الحديثة» «الهرمنيوطيقا أن والحق
التاريخية مراحلها يف الهرمنيوطيقا إن بل التأويلية»، «املشكلة استكشاف يف يفيدها
أو الكالسيكية للفلسفة تأويًال بوصفها سواء اللغوية، الرتجمة تشمل دائًما كانت األوىل
يواجه الرتجمة يف الهرمنيوطيقا: لباب لب هي الرتجمة ظاهرة إن املقدس. للكتاب تأويًال
النحوية بالوسائل والتعامل النص معنى بتجميع الخاص األسايس التأوييل املوقف املرء
قلنا كما األدوات، هذه أن غري القديم، النص رموز فك أدوات من وغريها والتاريخية
يف حتى لغوي لنص مواجهة كل يف متضمن هو بما ترصيح أو تجسيد مجرد هي آنًفا،
دائًما حاجة فهناك وبالتايل القارئ، وعالم النص عالم عاملان: دائًما فهناك ذاتها، لغتنا

اآلخر. إىل العاملني أحد من «يرتجم» لكي لهرمس
يف الهرمنيوطيقا ملعنى الثالثة لألبعاد املستفيض عرضنا عبثًا يكن فلم وبعد،
التعريفات ترفد للفظة اليونانية للجذور الثرية الداللة تزال فما القديم، االستعمال
ذاك، عىل وطوًرا االتجاه هذا عىل تارة التعريفات هذه فرتكز للهرمنيوطيقا، الحديثة
داللة إىل وتكراًرا مراًرا وتعود القديمة، املعاني تستلهم حني الهرمنيوطيقا تفعل وحسنًا

والرتجمة. والتفسري، التالوة، التأويل: ملعنى الثالثة االتجاهات
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الثالث الفصل

للهرمنيوطيقا تعريفاتحديثة

البداية منذ الحديثة، األزمنة يف تطورت كما للهرمنيوطيقا مختلفة عدة تعريفات ثمة
حقل أن غري القويم، النيص التفسري مبادئ وبخاصة التأويل علم إىل تشري الكلمة كانت

إىل: تقريبًا) زمني (برتتيب تأويله تم قد الهرمنيوطيقا

املقدس. الكتاب تفسري نظرية •
العام. اللغة فقه ميثودولوجيا •

لغوي. فهٍم كل علم •
.Geisteswis-Senschaften (الروحية) اإلنسانية للعلوم املنهجي األساس •

الوجودي. والفهم الوجود فينومينولوجيا •
اإلنسان يستخدمها التي التحطيمي) أو االستجماعي (سواء التأويل أنساق •

والرموز. األساطري وراء القابع املعنى إىل للوصول

هنا — تعريف فكل تاريخية، مرحلة مجرد من أكثر التعريفات هذه من كل يعد
وبوسعنا التأويل، مشكالت إىل مدخل أو التأويل لحظات من هامة «لحظة» إىل يشري —
والفقهي اإلنجييل»، «التأويل الواجب: والحذر التجوز من قليل بغري عليها، نطلق أن
وجهًة تعريٍف كل يمثل الرتتيب، عىل والثقايف، والوجودي، واإلنساني، والعلمي، اللغوي،
التأويل، فعل من أكثر أو جانب عىل الضوء ويسلط الهرمنيوطيقا، إىل النظر منها يمكن
هذه بتغري التغري يعرتيه نفسه التأويل محتوى أن والحق النصوص، تأويل وبخاصة
وهو الست، اللحظات لهذه العامة للخطوط نعرض ييل وفيما النظر، من الوجهة
لتعريف موجزة تاريخية مقدمة ويمثل الوجهة، بتغري التأويل تغري عىل يربهن عرض

الهرمنيوطيقا.



الفهم فهم

املقدس الكتاب تفسري نظرية بوصفها الهرمنيوطيقا (1)

انتشاًرا، أوسعها يزال ما ولعله التعريفات، أقدم هو للهرمنيوطيقا التعريف هذا يُعد
الحديث االستعمال يف دخلت إنما اللفظة ألن التاريخية؛ الوجهة من ذلك يربر ما وثمة
للكتاب الصحيح للتفسري الالزمة القواعد يقدم جديد مبحث إىل الحاجة ألحت عندما
منهج بأنها Exegesis «التفسري» عن Hermeneutics «الهرمنيوطيقا» تتميز املقدس،
الفعيل، التعليق أو الرشح عىل وقًفا «التفسري» كان فإذا وأحكامه، وأصوله التفسري هذا
وإذا تحكمه، التي النظرية أو مناهجه أو التفسري هذا قواعد هي «الهرمنيوطيقا» فإن
ليشمل بعد فيما اتسع فقد بمقتضياته، ونما الالهوت حقل يف نشأ قد التعريف هذا كان

أنواعها. بمختلف النصوص ويشمل األدب
املقدس الكتاب تفسري إىل الحاجة ظهرت الربوتستانتي اإلصالح حركة ظهور مع
بسلطة صلتهم قطعوا وقد الربوتستنت، الكهنة عىل كان الكنيسة، سلطة من عون دون
يستند ال تفسريًا املقدس الكتاب تفسري يف أنفسهم عىل يتكئوا أن الكاثوليكية، الكنيسة
ألحت فقد إنجييل نص ألي املمكنة التفسريات تعدد إىل وبالنظر الكنيسة، سلطة إىل
منذ كثرية مياه جرت وبينما الصحيح، للتفسري معايري أو مبادئ تأسيس إىل الحاجة
حيث ومن املجال حيث من واسعة تبدالٌت الهرمنيوطيقي املرشوع واعرتت الحني ذلك
التأويل فن بوصفه األوىل بإشارته محتفًظا الهرمنيوطيقا مفهوم بقي فقد املحتوى،
فهمها أو النصوص لرشح أنظمٌة واستوت أحكاٌم وتفتقت قواعد نشأت و«حيثما وعلمه،
وعام ١٧٢٠م عام بني وفيما «الهرمنيوطيقا»، أو التأويل، علم فثم — رموزها فك أو
الربوتستنت الكهنة ليُِعنَي جديد تأوييل دليٌل يظهر أن دون عاٌم يميض يكن لم ١٨٢٠م

الجديدة». امللحة مهمتهم يف

(الفيلولوجي) اللغوي الفقهي املنهاج بوصفها الهرمنيوطيقا (2)

الكالسيكي اللغة فقه ظهور معه متزامنًا ،Rationalism العقيل» «املذهب لنشأة كان
التاريخي املنهج نشأ حيث املقدس، الكتاب تأويل عىل عميٌق أثٌر عرش، الثامن القرن يف
املناهج أن التفسري يف التاريخية واملدرسة اللغوية املدرسة وأكدت الالهوت، يف النقدي
الكتب، من سواه عىل السارية املناهج بعينها هي املقدس الكتاب عىل السارية التأويلية
بها يتحدد التي الطريقة بنفس يتحدد أن يجب املقدس الكتاب يف اللفظي املعنى وأن
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يف ما بذل واجبهم من أن املفرسون أحس العقيل املذهب ظهور ومع الكتب، بقية يف
والسياسة»: الالهوت يف «رسالة يف سبينوزا يقول املسبقة، األحكام عىل للتغلب وسعهم
ويقول يشء.» كل يعم الذي العقل ضياء غري آخر معيار املقدس الكتاب لتفسري «ليس
الرضورية الحقائق عىل براهني تصبح أن يمكن ال للتاريخ العرضية الحقائق «إن لسنج:
صلة ذا املقدس الكتاب يجعل أن هو التأويل يواجه الذي التحدي يكون هكذا للعقل.»

املستنري. العقالني باإلنسان
حقائق إن وحيث اإلنجيلية»، املقوالت «عقلنة إىل البعض، الحظ كما التحدي، هذا أدى
املقدس الكتاب مفرسو ذهب فقد العقل»، «حقائق من أدنى تُعد كانت العرضية التاريخ
بأي اإلنسان ينبئ ال اإلنجيل وأن التاريخ، وفوق الزمن فوق هي الكتاب حقائق أن إىل
األمر يف ما كل العقل، استعمال خالل من يدركها أن املطاف نهاية يف يسعه لن حقيقة
يميضعميًقا أن هي إذن التفسري مهمة أوانها، قبل عنها ُكشف عقلية أخالقية حقيقة أنها
الكربى األخالقية الحقائق تلك عىل ويقف الطبيعي، العقل أدوات مستخدًما النص، يف
مختلفة، تاريخية ألفاظ داخل متوارية أنها غري يقصدونها الجديد العهد ُكتاب كان التي
العمل روح يدرك أن يمكنه تاريخي فهم تأسيس رضورة إىل املفرسون هؤالء ذهب
تنويريٍّا شكًال ذلك نسمي أن ولنا املستنري، الحديث العقل يقبلها ألفاظ إىل ويرتجمها
العرشين القرن يف اللفظة هذه كانت وإن Demythologizing األسطورية» «نزع من

منها. والتخلص إزاحتها مجرد ال الجديد العهد يف األسطورية العنارص تأويل تعني
اآلن يبدو ما إىل أدى الذي األخالقية» «الحقائق يف «التنوير» اعتقاد من الرغم وعىل
بصفة اإلنجييل البحث وعىل الهرمنيوطيقا عىل ذلك تأثري فإن اإلنجيل، لرسالة تحريًفا
رفيًعا مستًوى بلغت اللغوي للتحليل تقنياٍت اإلنجييل التأويل طور فقد صحيٍّا، كان عامة
لروايات التاريخي السياق مىضبمعرفة وقت أي من أكثر أنفسهم املفرسون وألزم للغاية،
املقدس الكتاب موضوعات عن الحديث عىل قادًرا يكون أن املفرس عىل أصبح اإلنجيل،
يف مختلفني غريهم أشخاًصا تالئم التي وبالطريقة الزمني التغري ملقتضيات وفًقا اآلن

تاريخية. مهمًة للتأويل الحقيقية املهمة أصبحت لقد املعيشة، وظروف األحوال
مرادفًة املقدس الكتاب تأويل مناهج أصبحت واملستجدات التطورات هذه مع
التنوير عرص ومنذ — الكالسيكي اللغة فقه أي — التأويل يف دنيوية لنظرية جوهريٍّا
اللغة بفقه متصلًة املقدس الكتاب يف البحث مناهج أصبحت الحارض العرص حتى
محل املقدس» الكتاب «هرمنيوطيقا مصطلح حل وهكذا تنفصم، ال بُعًرى به ومرتبطًة
حني «الهرمنيوطيقا» أما املقدس، النص تفسري نظرية إىل اإلشارة يف «الهرمنيوطيقا»
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القول وصفوة اللغوي، الفقهي للمنهج تقريبًا مرادفة فكانت مقيدة غري مطلقًة تُقال
الهرمنيوطيقا إىل تدريجيٍّا تحول قد تحديًدا إنجيلية بوصفها الهرمنيوطيقا تصور أن
املقدس الكتاب شاملًة اللغوي) (الفقهي الفيلولوجي للتفسري العامة القواعد بوصفها

القواعد. هذه تُظلها أن يمكن أخرى موضوعات بني واحد كموضوع

اللغوي الفهم علم بوصفها الهرمنيوطيقا (3)

الهرمنيوطيقا تصور أعاد أنه (١٧٦٨–١٨٣٤م) Schleirmacher أشاليرماخر إىل يُعزى
النظر لوجهة جذريٍّا نقًدا املفهوم هذا مثل يتضمن الفهم، «فن» أو الفهم «علم» أنها عىل
أنها عىل الهرمنيوطيقا مفهوم تجاوز إىل يسعى ألنه اللغوية)؛ (الفقهية الفيلولوجية
يف للفهم الالزمة الرشوط يصف علًما جعلها أي نسقيٍّا، مرتابطة وجعلها قواعد مجموع
«هرمنيوطيقا بل فيلولوجية هرمنيوطيقا مجرد ال السعي هذا ثمرة كانت كان، حوار أي

أنواعها. بجميع النصوص لتأويل أساًسا تقدم أن ملبادئها يمكن عامة»
الهرمنيوطيقا ببداية وأذانًا الطريق عىل َمعلًما العامة» «الهرمنيوطيقا مفهوم يُعد
ولعل ذاته، الفهم دراسة أنها عىل الهرمنيوطيقا تعريف يتم مرة وألول املتخصصة، غري
إنها التاريخيَّنْي: أبويها من تنحدر هنا الخالصة الهرمنيوطيقا إن نقول أن الجائز من

الكالسيكي. اللغة وفقه اإلنجييل التفسري سليلة

اإلنسانية للعلوم املنهجي األساس بوصفها الهرمنيوطيقا (4)

من واحًدا شاليرماخر، سرية كاتب (١٨٣٣–١٩١١م) W. Dilthey دلتاي فيلهلم كان
ذلك الهرمنيوطيقا يف دلتاي رأى عرش، التاسع القرن أواخر يف الفلسفي الفكر عظام
الروحية العلوم جميع عليه تقوم الذي األساس يقدم أن يمكن الذي املركزي املبحث
أفعال فهم عىل تنصب التي املباحث جميع أي Geisteswissenschaften (اإلنسانية)

وفنه. وكتاباته اإلنسان
الفهم من فعٌل دلتاي، رأي يف يلزمنا، اإلنسانية للحياة عظيم تعبري أي نؤول لكي
الطبيعي، للعالم التكميمي العلمي الفهم عن جوهريٍّا تختلف عملية وهي التاريخي،
يعنيه بما شخصيٌة معرفٌة هو التاريخي الفهم من العملية هذه يف به نقوم ما أن ذلك
دلتاي، رأي يف الثقافية، والعلوم الطبيعية العلوم بني الفرق يكمن آخر، إنساني كائن
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موضوع أخرى، جهة من منهجها أو الدراسة طريقة ويف جهة من الدراسة موضوع يف
أو اآلخر الشخص هو الثقافية العلوم موضوع بينما العالم أشياء هو الطبيعية العلوم

مقولتي: يف دلتاي أوجزه فقد املنهج يف الفارق أما اآلخرون، األشخاص

.Explanation «التفسري» •
.Understanding «الفهم» •

تعبريات فهم إىل اإلنسانية الدراسات تنرصف بينما الطبيعة بتفسري العلوم تضطلع
إنها :Causal «السببية» الروابط خالل من موضوعها تفرس الطبيعية العلوم الحياة،
«الفهم» أما اإلنسان، العالم عن غريبًا موضوعها ويبقى الخارج»، «من موضوعها «تعرف»
إن الداخل»: «من إنساني) إنتاج أو إنساني (كائن موضوعه «يعرف» املقابل يف فهو
معرفة هذه ليست شخص، أيًضا ألنني آخر لشخص الباطنة الحياة أعرف أن بمقدوري
نفيس. بها أفهم التي املعاني لشبكة مماثلة املعاني من بشبكة معرفة بل السببية بالروابط
التاريخي للفهم يقدم للعقل آخر «نقد» يلزمها اإلنسانية العلوم أن إىل دلتاي ذهب
التاريخي». العقل «نقد هو ذلك الطبيعية؛ للعلوم الخالص» العقل «نقد يف كانْت قدمه ما
صيغة عىل نقده يؤسس أن دلتاي حاول الفكري تطوره من مبكرة مرحلة ففي
محاوالته كانت فقد تاريخي غري مبحثًا النفس علم كان وملا النفس، علم من محورة
— الهرمنيوطيقا يف ووجد املبكرة، املحاولة هذه عن دلتاي انرصف البداية، منذ معوقة
— النص وهو دائًما تاريخي موضوع تأويل وبالتحديد بالتأويل، معنيٍّا مبحثًا بوصفها
إنساني منهج صياغة إىل الرامية ملحاولته وتاريخية إنسانيًة األكثر األساس فيها وجد

.Geisteswissenschaften (اإلنسانية/الثقافية) الروحية للعلوم حق

«الدازاين» فينومينولوجيا بوصفها الهرمنيوطيقا (5)
الوجودي الفهم وفينومينولوجيا

–١٨٨٩) Martin Heidegger هيدجر مارتن التفت األنطولوجية باملشكلة التحامه يف
دراسة وقدم ،E. Husserl هرسل إدموند ألستاذه الفينومينولوجي املنهج إىل ١٩٧٦م)
والزمان» «الوجود كتابه ضمنها العالم، يف لإلنسان اليومي للوجود فينومينولوجية
لفهم الحقيقي واملفتاح الكربى تحفته اليوم يُعد الذي (١٩٢٧م) Being and Time
اسم والزمان» «الوجود يف قدمه الذي التحليل عىل هيدجر أطلق وقد الفلسفي، فكره

الدازاين». «هرمنيوطيقا

43



الفهم فهم

إىل وال النصوص، تأويل قواعد) (أو علم إىل السياق هذا يف الهرمنيوطيقا تشري ال
اإلنساني للوجود فينومينولوجي تبيان إىل تشري وإنما (اإلنسانية)، الروحية للعلوم منهج
أسلوبان، أو طريقتان، هما و«التأويل» «الفهم» أن إىل «هيدجر» تحليل يشري ذاته.
يتكشف ثم ومن يكونه! يشء هو بل اإلنسان يفعله شيئًا الفهم ليس اإلنسان، لوجود
عن أيًضا يتكشف الفهم، أنطولوجيا يمثل ما بقدر وبخاصة هيدجر، عند الدازاين تأويل

أيًضا. املنهج ويف املحتوى يف هرمنيوطيقيٍّا بحثه كان لقد هرمنيوطيقا، أنه
والزمان» «الوجود يف والهرمنيوطيقي الهرمنيوطيقا مفهوم هيدجر ق يُعمِّ هكذا
ومجالها، «هرمنيوطيقا» لفظة من كل تعريف، ويف تطور، يف ا هامٍّ منعطًفا ذلك فيمثل
ومتوحدة للفهم، األنطولوجية باألبعاد موصولة الهرمنيوطيقا أصبحت واحدة وبرضبة

هيدجر. به أتى الذي الفينومينولوجيا من الخاص بالصنف نفسه الوقت يف
(١٩٠٠م– Hans-Georg Gadamer جادامري» جيورج «هانز الربوفسور تكفل ثم
«الوجود يف (سواء الهيدجرية الهرمنيوطيقا متضمنًا بتطويٍر النابه، «هيدجر» تلميذ ؟)،
الفلسفية» «الهرمنيوطيقا يف منظم نسقي عمل إىل الالحقة) األعمال يف أو والزمان»
تحفته أيًضا يُعد الذي (١٩٦٠م) Truth and Method واملنهج» «الحقيقة كتابه ضمنها
يف أُنتجت التي األعمال أهم من لهيدجر، والزمان» «الوجود شأن شأنه ويُعد، الكربى

العرشين. القرن
دلتاي إىل شالياماخر من بالتفصيل الهرمنيوطيقا» «تطور كتابه يف جادامر يتعقب
أيًضا، ويعكس يشمل، للهرمنيوطيقا تفصييل تاريخي وصف أول بذلك مقدًما وهيدجر،
مجرد من أكثر هو واملنهج» «الحقيقة أن عىل املجال، هذا يف لهيدجر الثوري اإلسهام
الفهم وبفلسفة الجمال بعلم الهرمنيوطيقا لربط محاولة إنه للهرمنيوطيقا، تاريخ
دلتاي، عند األقدم أسلوبها يف للهرمنيوطيقا هيدجر لنقد اكتماًال يمثل وهو التاريخي،
يف ذلك ويتمثل هيدجر، إىل باإلضافة هيجل عند التأوييل التفكري من شيئًا ويعكس
يتفاعل الذي Effective Historical consciousness الحق» التاريخي «الوعي مفهوم

معه. خالق حوار يف ويدخل النص خالل املنقول الرتاث مع جدليٍّا
فيدفع «اللغوية»، املرحلة إىل األمام، إىل أخرى خطوة بالهرمنيوطيقا جادامر ويتقدم
هي فالهرمونيوطيقا اللغة»! هو فهمه يمكنه الذي «الوجود أن تفيد التي بأطروحته
اللغوية الصبغة يؤكد أن إىل بجادامر املطاف وينتهي اللغة، خالل من بالوجود التقاء
عالقة عن املحضة الفلسفية األسئلة يف الهرمنيوطيقا وتنغمر نفسه، اإلنساني للواقع
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للهرمنيوطيقا حديثة تعريفات

الفلسفية املشكالت مركز يف الهرمنيوطيقا تقف هكذا والواقع، والتاريخ والفهم اللغة
الفهم دام ما األنطولوجية، أو اإلبستمولوجية األسئلة تتحاىش أن يمكن ال فهي اليوم،
نسًقا بوصفها الهرمنيوطيقا وأنطولوجية إبستمولوجية، مسألٌة أنه عىل يُعرَّف نفسه

األوثان). لتحطيم كمقابل املعنى (استعادة للتأويل
ريكور بول الفرنيس الفيلسوف يتبنى ١٩٦٥م De L’interpretation كتابه يف
Exegesis النصوص تفسري عىل الرتكيز إىل يعود للهرمنيوطيقا تعريًفا Paul Ricoer
بالهرمنيوطيقا نعني إننا ريكور يقول للهرمنيوطيقا، املميز املحوري العنرص بوصفه
التي العالمات من مجموعة أو معني نص تأويل أي التأويل، تحكم التي القواعد نظرية
شكل هو األحالم، تفسري وبخاصة املثال، سبيل عىل النفيس التحليل ا، نصٍّ اعتبارها يجوز
فيه: تتوافر الهرمنيوطيقي املوقف عنارص كل أن ذلك شك، غري من الهرمنيوطيقا من
تأويليٍّا نسًقا يستخدم النفيس واملحلل الرمزية، بالصور ميلء نص … نص هو فالحلم
فك عملية هي الهرمنيوطيقا السطح. إىل الكامن املعنى يُخرج تفسريًا للحلم يَُقيِّض لكي
الخفي، أو الكامن املعنى إىل الظاهر املعنى أو الظاهر املحتوى من تميض التي الرموز
يكون وقد حلم، يف رموًزا يكون فقد العريض، بمعناه النص أي التأويل، موضوع أما

ورموزهما. واألدب املجتمع أساطري
امللتبسة والرموز Univocal املعنى األحادية املحددة الرموز بني ريكور دراسة تميز
أمثلتها ومن واحد، معنًى إىل تشري عالمات فهي األوىل أما :Equivocal املعنى املتعددة
عىل ألن الحقيقي؛ الهرمنيوطيقا مجال فهي الثانية وأما الرمزي، املنطق يف الرموز
النصوص هذه مثل املتعددة، املعاني ذات الرمزية النصوص مع تتعامل أن الهرمنيوطيقا
مرتابط خارجي سطحي معنًى لها األساطري، يف كما (داللية)، سيمانتية وحدة تشكل قد
تنكشف به الذي النسق هي والهرمنيوطيقا أعمق، باطنة داللة نفسه الوقت يف ولها تماًما

الظاهر. املحتوى تحت الكامنة العميقة الداللة
حقيقة يف يبني، اللسان زالت ويف األحالم يف خفي معنًى عن البحث عملية أن غري
فرويد مآثر ومن الظاهر، أو الخارجي الواقع يف — االرتياب أي — الثقة عدم األمر،
خرافاتنا نحطم أن بَْعُد بنا يهيب وأنه ألنفسنا، الواعي فهمنا يف «نرتاب» جعلنا أنه
وأعمقها اعتقاداتنا أعز أن وهم»، «مستقبل يف كما لنا، يثبت أن فريد حاول بل وأوهامنا،
األوثان» «تحطيم هي إذن الفرويدية الهرمنيوطيقا وظيفة طفلية، أوهام حقيقتها يف هي

.Iconoclasm
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األزمنة يف الهرمنيوطيقا من نظاَمنْي بوجود يقول أن إىل «ريكور» دفع ما هذا
«نزع عن بلتمان فكرة فتمثلها األوىل الهرمنيوطيقا أما االختالف: تمام مختلَفنْي الحديثة
محاولة يف وحب بمودٍة الرمز مع تتعامل وهي ،Demythologizing األسطوري» الطابع
زائف، لواقٍع تمثيًال بوصفه الرمز تدمري إىل فتعمد الثانية وأما فيه، خفي معنًى السرتداد
وفضح األستار لكشف فيها هوادة ال عقلية محاولٍة يف األوهام وتحطم األقنعة تنزع إنها
Hermeneutics االرتياب» «هرمنيوطيقا هي هذه ،Demystification والزيف التعمية
كل كان وفرويد، ونيتشه ماركس العظام: الثالثة االرتيابيون يمثلها التي of Suspicion
من الفكر من نسًقا ويقدم وكذب كزيٍف الظاهر السطحي الواقع يؤول هؤالء من واحد
ثالثتهم وكان شديدة، مناوأًة للعقيدة مناوئني ثالثتهم كان الواقع، هذا يهدم أن شأنه
يف الزائفة الفرد ثقة ويقوضون والشك، «االرتياب» يف تمرًسا الحقيقي الفكر يرون
لتأويل جديد ونسٍق الرؤية منظور يف تحوٍل إىل ويدعون ودوافعه، اعتقاداته ويف الواقع

جديدة. هرمنيوطيقا إىل يدعون أي لعواملنا، الظاهر املحتوى
إىل سبيل ال أنه ريكور يرى اليوم الرموز تأويل إىل املداخل هذه لتضارب ونتيجًة
التأويل، بقواعد تتعلق ومنفصلة متعارضة نظريات فقط فلدينا للتفسري، عمومية قوانني
واقع إىل نافذة أنه عىل النص أو الرمز األسطورة) (نازعو األول الطرف يعامل وبينما
نصوص (ولتكن نفسها الرموز يعاملون الزيف) (كاشفي الثاني الطرف فإن مقدس،

تحطيمه. من بد ال زائف واقع أنها عىل اإلنجيل)
التأويل من األول النوع يف رائًعا مرانًا كان فقد لفرويد نفسه «ريكور» تناول أما
فرويد داللة «يستعيد» أو «يسرتد» إنه الحقة)، الداللة إىل وصوًال األسطورية (نزع
وبني جهة من الشك عقالنية بني يجمع أن ويحاول الحارضة، اللحظة إىل جديد من
تنسحب ال تأمليٍة فلسفٍة يف مًعا ويضمها االستعادي، أو االسرتدادي بالتأويل اإليمان
التحدي تقبل فلسفة الشك؛ يف بسيط تدريٍب إىل تَتَنَكََّس أو محضة تجريداٍت إىل
وراء الكامن الواقع ذلك التأمل، خالل من وتجسد، والرموز األساطري يف الهرمنيوطيقي
بمعنًى فهي، ثم ومن أصًال، اللغة عىل منكبٌة اليوم الفلسفة إن واألسطورة، والرمز اللغة
خالق.1 مبدٍع نحٍو عىل هرمنيوطيقية نجعلها أن هو الحقيقي والتحدي هرمنيوطيقا، ما،

.Hermeneutics, pp. 33–45 1
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الرابع الفصل

يفعرصالتنوير اهلرمنيوطيقا كالدينيوس:

العرصالوسيط (1)

املقدسة: النصوص تفسري يف للمعنى األربعة املستويات مفهوم ساد الوسيط العرص يف

.Literal Meaning الحريف املعنى •
.Allegorical (Metaphorical Meaning) (االستعاري) الرمزي املعنى •

.Anagogic (Spiritual Meaning) (الروحي) الباطني املعنى •
.Topological (Moral) الخلقي املعنى •

التي الثالثة املحاور أو الثالثة املبادئ هو أوغسطني القديس قبل السائد كان وقد
أي ،Literal النص بحرفية االلتزام هو وأولها: املقدسة؛ النصوص تفسري عليها يدور
النص، من املستقاة السلوك مبادئ Moral الُخلقي املغزى هو والثاني: اللفظ، ظاهر
قام وقد النفسية، والراحة باإليمان الخاصة أي Spiritual الروحية الداللة هو والثالث:
واملغزى الحريف، املعنى فأصبحت: الثالثة املستويات هذه بتعديل أوغسطني القديس
املقدس، للنص الروحي أو Anagogical الباطني التأويل ثم الرمزية، والداللة األخالقي،
عىل يقوم استشفافيٍّا فجعله للنص الروحية القيمة مفهوم يف اليشء بعض عدل إنه أي

الرمزية. الداللة وأضاف تعنيه، ما عىل ال الكلمات به توحي ما



الفهم فهم

عرصالتنوير (2)

من جديدة بروح اتسمت التي األوروبي الفكر من الفرتة تلك بأنه التنوير» «عرص يُعرف
والديمقراطية الحرية ألفكار تدريجي وبزوغ تقليدية، سلطة كل يف والشك بالعقل الثقة
التاريخي بالتقدم واإليمان والتفاؤل والتجربة، املنهج عىل والتعويل السلطات، وفصل
إرهاصات بدأت العلمية. باملوضوعية وااللتزام العقل وباستعمال الرتبية خالل من البرشي
هوبس، وتوماس بيكون فرنسيس كتابات مع عرش السابع القرن يف إنجلرتا يف التنوير
من عون ودون وحده، العقل قدرة عىل أكد الذي ديكارت كتابات مع أيًضا فرنسا ويف
بلغ التنوير أن غري املنال، العسرية الحقائق جميع إىل الوصول عىل أخرى، ملكة أي
ديفيد مع اسكتلندا ويف «املوسوعيني»، مع فرنسا يف وبخاصة عرش الثامن القرن يف أوجه
بعامة املتحدة» الواليات «دستور ويُعد كانت، إمانويل مع أملانيا ويف سميث، وآدم هيوم

التنوير. ألفكار امللموس العيني التجسيد هو

كالدينيوس (3)

التنوير فكر تمثيل خري يمثل نموذًجا (١٧١٠–١٧٥٩م) Chladenius «كالدينيوس» يُعد
للتأويل منفصٍل مبحٍث بتأسيس ينادي كالدينيوس كان التأويل، قضية عىل ينصب حني
الذي األسايس السؤال وكان النصوص، ونقد (الفيلولوجيا) اللغة فقه من كلٍّ عن يتميز
الذي املبدئي جوابه أما التأويل؟ لعملية أحكاٍم أو قواعد وضع باإلمكان هل هو: يشغله
يف السائدة بالروح ألم من كل يتوقع كما فهو فيه، ويتوسع يبسطه أن جهده حاول
نصل أن املمكن فمن السديدة القواعد من مجموعًة اتبعنا ما فإذا «نعم، التنوير: عرص

والكامل.» الصحيح التفسري إىل
عىل تعتمد التي للدراسات رضوري تقني فن هي كالدينيوس عند الهرمنيوطيقا
الفلسفة باستثناء واإلنسانيات والقانون، والالهوت، والشعر، التاريخ، النصوص: تأويل

لألفكار. النقدي االختبار من أو املحض الجدال من شكًال باعتبارها
ويقرتح وسديدة، تامٍة تفسرياٍت إىل الوصول إمكان يف ا حقٍّ «كالدينيوس» يعتقد
املنطوق العمل إن كالدينيوس يقول النصوص، من نص ألي كامٍل بفهٍم للظفر طريقًة
القارئ يفهم أن وهو واحد هدف إىل يرمي والخداع، الكذب يصطنع لم ما املكتوب، أو
لشخٍص تُكتب أو تُقال التي والحكاية كامًال، فهًما املنطوق أو املقروء النص املستمع أو
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التنوير عرص يف الهرمنيوطيقا كالدينيوس:

لكي السائدة األحوال عن معرفته يستخدم سوف الشخص هذا أن دائًما تفرتض ما
وبفضل ذاته الوصف طبيعة بفضل الهدف هذا تعزيز أيًضا ويمكن معقوًال، قراًرا ن يُكوِّ
فكرٍة عىل الرواية من الحصول باستطاعتنا كان فإذا ثم ومن مشرتك، حسٍّ من لدينا ما
كامًال. فهًما الرواية فهمنا قد عندئٍذ نكون املناسب القرار بصنع لنا تسمح الظروف عن

باالعتبار: يأخذ أن املرء عىل أن ذلك يعني

الغالبة. الظروف أو السائدة األحوال •
نيته. أو النص غرض •

املشرتك. الحس •

ذلك يف كالدينيوس ويرضب املوضوع، حقائق فهم يعني السائدة األحوال فهم أن ويبدو
هذا مثل حصونه، عىل هجوٍم وقوع احتمال من تحذره رسالًة يتسلم حربي بقائد مثًال
اللون وهذا به، يُوثق أن يمكن شخص هو التحذير مرسل أن يعرف أن أوًال يجب القائد
ما ا حقٍّ تعني الرسالة أن يعرف أن ويجب السائدة، األحوال من جزء هو املعرفة من
مكتوبة الرسالة كانت لو حتى وذلك آخر، شيئًا تقصد وال بالفعل التحذير وتقصد تقول
قد عندئٍذ يكون الشأن بهذا قراًرا القائد هذا اتخذ ما إذا واآلن ملتبسة، غامضة بطريقة

كامًال. فهًما التحذير «فهم»
تقرير من أكثر هو ما تعني النصوص بعض أن القصد، أو النية بمسألة ويرتبط
أخالقية دروًسا تقدم نصوص فهناك وقائعية، أخبار من أكثر هو ما وتقدم حقائق،
نكون الدروس وتلك املفاهيم هذه تعلم لنا تم ما فإذا مفاهيم، تُعلِّم النصوص وبعض

كامًال. فهًما النص فهمنا قد
من املؤلف يقصد فقد املؤلف، مقصد عىل يعتمد النص مقصد أن الواضح ومن
واستمتعت النص قراءة يف ا حقٍّ تسليت أني حدث فإذا يمتعه، أو القارئ يسيل أن نصه
أعي أن بد فال للنص التام املعنى أعي لكي فأنا ثَم ومن كامل؛ فهٌم هو إذن هذا يكون
األمر، يصدر الذي الشخص مشيئة أدرك أن بد ال أمًرا أفهم ولكي ومقصده، املؤلف نية
املرء عىل ينبغي إنما ذاتها، بحد ما Proposition «قضيٍة» فهم عن يختلف يشء وهو

بها. عنى وما قائلها أرادها كما القضية يفهم أن
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كالدينيوس تأويلية ذكر عىل الحديثة، اللغويات من إضاءة (4)

Conversational Implicatureالحواري اإلضمار (1-4)

وفًقا ونؤولها النموذج الجملة هذه دائًما نفرس فإننا الفعيل، التداول يف ما جملٌة ترد حني
بالسيكولوجيا التأويالت هذه يف نسرتشد ونحن فيها، نُطقت التي للظروف ووفًقا للسياق
فهم يف لنا مفيدًة تبدو العالم عن عامة معرفة وبأي املحادثة ملعايري وبفهمنا الشعبية،
،Conversational Standards املحادثة» «معايري ب نعنيه ما بمثال ولنوضح يُقال، ما
سوف «القهوة الضيف: فيجيبني القهوة؟» بعض يف لك «هل يل: ضيًفا أسأل أنني افرتض
عرضته، الذي للعرض كرفٍض القول هذا أؤول سوف حينئٍذ إنني صاحيًا.» تبقيني

صلة. ذي تحادثي بمعياٍر يلتزم ضيفي أن أفرتض ألنني ملاذا؟
قهوة، يريد ال أنه الصارمة، املنطقية املعايري وفق يتضمن، ال ضيفي يقوله ما إن

الحواري».1 «اإلضمار أو املحادثة بإضمار الخاصة املعايري وفق ذلك يتضمن أنه غري

املتحدث عند واملعنى الكلمة/الجملة، معنى (2-4)
word/sentence meaning vs. speaker’s meaning

وما الكلمة، تعنيه ما بعينه هو أستعملها التي بالكلمة أعنيه ما يكون املثىل األحوال يف
(مقصدي أعنيه ما أن غري الجملة، تقوله ما بعينه هو أستعملها التي بالجملة إليه أقصد
للعنارص القياسية املعاني عن — عمليٍّا مختلف وربما — املبدأ حيث من متميٌز االتصايل)
وأبحث ما حدث يف العليا النقطة عىل أدل أن أود فقد اختياري، عليها يقع التي اللغوية
،Climatic عىل أو Climacteric عىل اختياري فيقع مناسبة، كلمٍة عن ذلك أجل من
(أعني أعنيه ما تقول لن معناها) كان ما (أيٍّا اخرتتها التي الكلمة فإن الحالة هذه ويف

.(Climax كلمة بالطبع
وهاري ماري أن تعني هاري» من سنٍّا أكرب ليست «ماري جملة أن أيًضا أرى وقد
إمكان يحمل الجملة أو الكلمة معنى عن املتحدث مقصد اختالف إن السن، نفس يف
الناس فمعظم منه، مناص ال محتًَّما شيئًا ليس هذا أن عىل التأويل، وإساءة الفهم إساءة

.Earle, W. J., Introduction to Philosophy, McGrawhill, INC., 1992, pp. 165 1
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ما استشفاف عىل املوقفية) واملفاتيح الشعبية السيكولوجيا (باستخدام القدرة لديهم
بالفعل.2 قاله عما ذلك ابتعد لو حتى األمر حقيقة يف املتحدث يعنيه

التأويل يف املشرتك الحس أهمية (5)

يفهم فاملرء الفهم، عملية يف الحيوي دوره له املشرتك الحس أن عىل كالدينيوس يؤكد
أن يمكن التي األفكار جميع باالعتبار أخذ ما إذا ا تامٍّ فهًما املكتوب أو املنطوق القول
بل ممكنة فكرة كل هنا نعني وال والعقل، القلب ألحكام وفًقا فينا الكلمات توقظها

السائدة. باألحوال معرفتنا إىل بالنظر املشرتك، الحس مع تتفق التي األفكار
وكذلك للنص، املقصود الغرض بل السيكولوجي املحتوى ليس هنا يهم ما أن عىل
خالل من ال املؤلف مقصد يفهم املرء أن أي الغرض، هذا يمليها التي اإلنشاء قواعد
فهمه خالل من النص ويفهم للنص، فهمه خالل من بل السيكولوجية حاالته فهم
بعضنا مع ونتواصل نفرس إذن نحن مقبوًال، استخداًما النصوص الناس يستخدم كيف

املعقولة. القواعد من مجموعٍة وفق البعض
فإن واملقاصد، النوايا أفضل افرتاض مع حتى أنه وهي مشكلة: تربز هنا ولكن
الذي الهدف عن يطيش ما أحيانًا والتعبري املتكلم، نية عن تحيد ما أحيانًا الكلمات
التواصل، خيوط وتنقطع الصحيح الفهم فرصة تضيع هنالك القائل، إليه يرمي كان
كلماته فإن ثم ومن يتوقعه، أو يشء بكل يحيط أن يمكن ال املرء إن كالدينيوس: يقول
الكتابات هذه نفهم لكي فنحن وعليه يعنيه. يكن لم شيئًا تعني قد وكتاباته وأحاديثه

بوعيه. جال وال بباله خطر وما الكاتب بَخَلد يُدر لم يشءٍ يف نفكر فقد
األمر صحيحة، أو مالئمٍة كلماٍت يف بتمامها فكرته وضع يف املؤلف يفشل وقد
يقول النص، مجرد يف ال املؤلف نية يف النظر صالحية، ويمنحنا علينا، يفرض الذي
بحيث ً ُمنشأ كان إذا تماًما مفهوًما يكون املكتوب أو املنطوق العمل إن كالدينيوس:
أما السيكولوجية، للقواعد وفًقا كامًال فهًما ونواياه املؤلف مقاصد يفهم أن للمرء يمكن
تعود ال عندئٍذ الكتابة فإن يقوله أن املؤلف أراد يشء كل يفهم أن املرء يستطع لم إذا
الفهم، عن يَنِدُّ ما يشءٌ بها سيكون الناس يصدرها التي واألحاديث والكتب مفهومة،

.Ibid., p. 168 2
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وأحكام «قواعد من أكثر ليست كالدينيوس إليها يشري التي السيكولوجية القواعد هذه
املشرتك. بالحس تتعلق التي والعقل» القلب

عملية بل استقرائية، عمليًة التأويل يعترب ال كالدينيوس أن إىل ذلك من نخلص
القواعد: من مجموعة باستخدام النص من يشءٍ استنباط أي االستنباط، إىل أقرب

س، اللفظة يستخدم املؤلف كان فإذا
ص، إىل تشري املعنية األحوال يف س وكانت

ص. يعني فاملؤلف إذن

يكون بحيث الغموض من النص كان ما فإذا االحتمال، من هامٌش ذلك مع ثمة
قواعد إىل يلجأ أن الحالة هذه يف املؤوِّل وعىل الكامل، الفهم يستحيل هنالك أوجه، ال حمَّ
الذي التأويل من اللون نفس هو ألنه القضائي» «التأويل من الصنف هذا تخص معينٍة
مادٍة تأويل عاتقه عىل يأخذ أن فيه القايض عىل ويكون القضاء ساحات يف يحدث

محددة. غري أو متناقضة أو غامضٍة

للتأويل الرتبوي الوجه (6)

أساسيٍّا، (تربويٍّا/تدريسيٍّا) بيداجوجيٍّا جانبًا كالدينيوس عند الهرمنيوطيقا وتتضمن
أو مكتوٍب عمٍل لفهم الرضورية التصورات ما شخًصا تعلِّم أن يعدو ال تؤول «فإن
النص تفسري يكون ألن كالدينيوس دعوة يف للتأويل الرتبوية الطبيعة وتتجىل منطوق»،
الرتبية وعلم الخطابة بفن عنده التأويل يرتبط بذلك املتلقني، جمهور بحسب مكيًفا

وثيًقا. ارتباًطا
فهم مفاتيح وحيث التباس، وال النص يف غموض ال حيث العادية، األحوال ففي
«الرتبية» من لونًا يصبح كالدينيوس عند التأويل فإن ، املفرسِّ يد يف كاملٌة النص
الكامل للفهم رضوريًة معينًة تصورات املستمع أو القارئ تعليم أي «التدريس»، أو
استبصار درجة االعتبار بعني يأخذ أن ل املؤوِّ عىل يكون الحالة هذه يف النص، لهذا
من درجاٌت هناك كان وملا املناسبة، الصياغة يتخري حني املعريف قصوره ويراعي التلميذ
تأويالت أيًضا هناك فإن مستمعيه، أو النص قرَّاء بعدد املعريف واملستوى االستبصار
تأويل يلزمه تقريبًا شخص كل أن القول وصفوة املستمعني، أو القراء بعدد صحيحة

املؤوِّل. إىل منسوٌب هو ما بقدر املتلقي إىل منسوٌب التأويل وأن معني،
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الرؤية زاوية (7)

«زاوية مفهوم وهو كالدينيوس، إسهامات أهم من واحد إىل الحديث هذا بنا يُفيض
عىل العالم يف يحدث ما يدرك شخص كل إن «املنظور»، أو الرأي» «وجهة أو الرؤية»
معينة واقعة وصف األشخاص من كبرٍي عدٍد من ُطلب لو إنه بحيث مختلف، نحو
املوقف يدركوا أن لهم ُقدر إذا هذا بعينه، يشءٍ إىل ينتبه سوف منهم واحد كل فإن
يتفاوت وهو ووضعه الجسم موقع اختالف إىل أوًال الفارق هذا يعود صحيًحا! إدراًكا
واحٍد بني املوضوع حول االرتباطات تفاوت إىل وثانيًا آخر، إىل شخٍص من بالرضورة
به املسلم فمن إليها، يُلتفت التي املوضوعات انتقاء يف الفردية الفروق إىل وثالثًا وآخر،
لكي نختاره ما تحديد يف تتحكم التي هي اإلدراك لحظة نضمرها التي األغراض أن
لألفراد تكون عندما فإنه ولذا ما؛ هدٍف نحو تتجه غرضيٌة دائًما هي فأفعالنا إليه، ننتبه
معينة أموًرا أحدهم يقر بحيث مختلفة، أنحاء عىل العالم يدركون فإنهم مختلفة أغراٌض
اتجاهاٍت يف االنتباه يرشد الذي هو املوقف أو االهتمام أن ذلك ينكرها، أو غريه يتجاهلها
املوقف إن بل بغرضه، تتصل ال التي املنبهات تلك نفسه الوقت يف ويحجب صلة، ذات
ويشحن املدركة، وهيئتها األشياء إىل اإلصغاء طريقة يف ليتحكم واأليديولوجي الفكري

أخرى.3 اتجاهات يف امليض عن ويرصفه معينة اتجاهات يف االنتباه
يف الرؤية زاوية تتحكم كيف ليبني املعركة بميدان مثاًال «كالدينيوس» ويرضب
املتيقن فمن كبري، قتاٍل ميدان حول مختلفٍة مواقع يف مالحظون ُوضع ما فإذا التأويل،
السؤال ويبقى حدث، ملا مختلفة، تأويالت أي مختلفة، أوصاًفا يقدم سوف منهم كالٍّ أن
فيما ويفصل املختلفة املتعددة املنظورات هذه بني املرء يحكم كيف هو: الهام الحقيقي
محددة حقيقة هناك إن فحيث العقل، باستخدام هو: كالدينيوس عند والجواب بينها؟
ُشوهدت قد الحقيقة هذه كانت لو حتى املعركة، ميدان يف بالفعل حدث بما املتعلق لألمر
كما الفعلية األحداث مع متسقة تكون أن بد ال املنظورات هذه فإن مختلفة، زوايا من
الفصل يمكن ثم ومن ويضفيه، ويسبغه العقل يصنعه أن يجب االتساق وهذا وقعت،

العقل. باستخدام واملتباينة املختلفة النظر وجهات بني فيما

العامة املرصية الهيئة زكريا، فؤاد د. ترجمة وفلسفية، جمالية دراسة — الفني النقد ستولنيتز، جريوم 3

ص٤١–٤٤. س١٩٨١م، الثانية، الطبعة للكتاب،
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الخامس الفصل

شاليرماخر

وأسس ١٧٦٨م، عام ُولد أملانيٍّا، مثاليٍّا وفيلسوًفا الهوتيٍّا شاليرماخر» «فريدريك كان
بالتدريس عمل حيث و١٨١٠م ١٧٩٨م عامي بني فيما همبولت مع برلني يف الجامعة
مراجع يف شهرة من يستحق ما شاليرماخر ينل لم ١٨٣٤م، عام وفاته حتى فيها
يف بالتايل وُمقالٍّ رئييس، بشكل الالهوت إىل منرصًفا كان فقد املتداولة، الفلسفة تاريخ
وإلقاء أفرعها بجميع الفلسفة تدريس عن يتوقف لم أنه رغم فلسفية، أعماٍل نرش
وعلم األخالق وفلسفة الفلسفة وتاريخ اليونانية الفلسفة يف العرض متقنة محارضات
مؤسس شاليرماخر ويُعد الرتبية، وفلسفة السياسية والفلسفة والهرمنيوطيقا الجمال
العمدة املرتجم وهو الحديثة، والدينية الثيولوجية الدراسات وأبا العامة الهرمنيوطيقا

األملانية.1 إىل ألفالطون
«الهرمنيوطيقا «شاليرماخر»: يقول الهرمنيوطيقا يف ملحارضاته افتتاحية عبارة يف
األفرع من كثرٍة غري هناك فليس عام، كمبحٍث لها ودود ال الفهم فن بوصفها
تأسيس األسايس: هدفه عن واحدة جملة يف يعلن بذلك وهو املنفصلة.» الهرمنيوطيقية

الفهم. فن بوصفها عامة هرمنيوطيقا
النص كان سواء ماهيته، حيث من واحد فن هو الفن هذا أن «شاليرماخر» يؤكد
هذه بني مؤكدة فروًقا هناك أن صحيح أدبيٍّا، عمًال أو دينيٍّا ا نصٍّ أو ترشيعيٍّا ا نصَّ
املالئمة النظرية أدواته مجال كل يطور أن يستدعي مما النصوص من العديدة املجاالت
هذه جميع إن أصيلة، وحدٌة تكمن االختالفات هذه وراء من أنه غري الخاصة، ملشكالته

.The Cambridge Dictionary of Philosophy, Cambridge University Press, 1996, p. 716 1
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العبارة، معنى لكشف النحو استخدام من بد فال ثم ومن لغوي؛ جسٍد يف تَْمثُل النصوص
فإذا النص، صنف كان ما أيٍّا املعنى، ن لتكوِّ اللغوية البنية مع تتفاعل العامة فالفكرة
ويمكن عامة، هرمنيوطيقا تشكل املبادئ هذه فإن لغوي فهٍم كل مبادئ صياغة أمكن

خاصة. هرمنيوطيقا لكل والجوهر األساس تكون أن العامة الهرمنيوطيقا لهذه
وجود، من لها يكن لم شاليرماخر، يرى فيما العامة، الهرمنيوطيقا هذه أن غري
(فقه الفيلولوجية الهرمنيوطيقا أهمها متباينة، هرمنيوطيقية أفرع غري هناك تكن فلم
هناك يكن لم الفيلولوجية الهرمنيوطيقا داخل وحتى والقانونية، والالهوتية، اللغة)،
مشكالت ملواجهة املهيئة العملية واإلرشادات القواعد من مجموعة بل منهجي، ترابط
والالتينية. واليونانية العربية القديمة النصوص تطرحها بعينها جزئية وتاريخية لغوية
الفهم الفهم، فعل تفكري، كل يف األسايس للفعل التصدي هو دائًما الغائب اليشء كان

ويَْحدس. يشعر حي إنساني كائٌن به يضطلع الذي
يشء، هي كلمات يف وإصداره ما قوٍل صياغة عملية فإن يجري، حوار كل ويف
يف والهرمنيوطيقا كليٍّا، ومتميٌز مختلٌف آخر يشءٌ هي وفهمه القول هذا تلقي وعملية
باختصار إنها الفهم، عملية وحدها، الثانية العملية عىل تنصب إنما شاليرماخر رأي
كيف العام: السؤال هذا بدايته نقطة شاليرماخر جعل فقد ثم ومن الفهم، فن شديد:
إن مكتوبًا؟ أو منطوًقا قوًال أكان سواء قول، أي أو عبارة أي فهم الدقة وجه عىل يتم
الطرف طرفان: ثمة النوع هذا من عالقة كل ويف حوارية، عالقة موقف هو الفهم موقف
من وهو املستمع والطرف لديه، الذي املعنى عن يعرب لكي جملًة يشيِّد من وهو املتحدث
عملية خالل ومن فجأة، ولكنه كلمات، مجرد من … كلمات من مكونًة سلسلًة يتلقى
عملية هي اإلرشاقية الباطنة العملية هذه معانيها، يستشف أن يمكنه ورسية باطنة

اإلصغاء. فن هي فالهرمنيوطيقا للهرمنيوطيقا، الحقيقي املجال إنها التأويل،
الذهنية للعمليات معايشة إعادة عملية هو فهًما، بوصفه شاليرماخر، عند والفهم
القهقرى وتعود ومكتمل ثابٍت تعبرٍي من تبدأ ألنها التأليف؛ عكس فهي النص، ملؤلف
وعىل جملة، يبني املؤلف أو املتحدث إن التعبري، منها نبع التي الذهنية الحياة إىل
لحظتني من التأويل يتكون وبذلك الفكرة، وبناء الجملة بناء داخل إىل ينفذ أن املستمع
عليه تشتمل ما لكل العريض (باملعنى السيكولوجية واللحظة اللغوية اللحظة متفاعلتني:
اللغوي بشقيها هذه البناء إعادة عليه تنهض الذي املبدأ أما للمؤلف)، النفسية الحياة

التأويل. دائرة Hermeneutical circle التأويلية» «الدائرة مبدأ فهو والسيكولوجي
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بمقارنته اليشء نفهم فنحن باألساس، Referential (إشارية) «إحالية» عملية الفهم
مكونة دوائر أو منظمة وحدات يف نفسه يشكل نفهمه وما معرفة، به لدينا آخر بيشء
صحيح، أيًضا والعكس فيها، مفرد جزء كل تحدد كالٍّ بوصفها والدائرة أجزاء، من
كلية، وحدٌة هي املثال سبيل عىل الجملة وتحددها: الكلية الدائرة ن تكوِّ املفردة فاألجزاء
والجملة الكلية، الجملة إىل بإحالتها الجملة داخل املفردة الكلمة معنى نفهم ونحن
التبادلية العالقة هذه وتمتد املفردة، كلماتها معنى عىل الكيل معناها يعتمد بدورها
الذي األفق أو السياق من معناه يستمد مفرد مفهوم فكل الذهنية، املفاهيم لتشمل
العنارص من األمر حقيقة يف يتكون إنما السياق أو األفق فإن ذلك ومع فيه، ينسلك
كلٌّ يمنح والجزء الكل بني الجديل التفاعل هذا وخالل معناها، عليها يضفي التي نفسها
إال ينهض ال الحقيقة يف واملعنى دائرية، عملية إذن الفهم ومغزاه، معناه اآلخر منهما

التأويل». «دائرة عليها نطلق لذلك ونحن «الدائرة»؛ هذه داخل
«مفارقة» (أو منطقي تناقض عىل ينطوي التأويل» «دائرة مفهوم أن الواضح من
يتأتى فلن األجزاء، نفهم لكي الكل نفهم أن علينا تعني فإذا الدقة): شئت إن Paradox
من املؤكد ومن الكل، من معناه يستمد الجزء إن قلنا أننا غري يشء، أي نفهم أن لنا
األمر كان وإذا أجزاء! إىل املتميز غري الكل من نبدأ أن يمكن ال أننا األخرى الجهة
مفهوم هو بالطبع ومستحيًال؟ ممتنًعا مفهوًما الهرمنيوطيقا دائرة مفهوم يُعد أال كذلك
عن يعجز الخطي املنطق أن غري مستقيًما، خطيٍّا تفكريًا األمور يف نفكر كنا إذا ممتنع
داخل إىل تحدث «قفزة» هناك أن فهو األمر وجه أما الفهم، لعمل مقنٍع رشٍح تقديم
مقارنة إحالية عملية فالفهم مًعا، واألجزاء الكل نفهم الحقيقة يف وأننا التأويل، دائرة
اإلطالق عىل التأويل دائرة تعمل ولكي أخرى، جهة من استشفافية وحدسية جهة، من

حدسيٍّا. عنًرصا بالرضورة تفرتض فهي
الفهم عملية يف والجزء الكل بني املتبادل االعتماد فكرة القدم منذ املفكرون أدرك وقد
Rationalists العقيل املذهب أصحاب وذهب ظاهرة، مفارقة من ذلك عليه ينطوي وما
إذ اإلطالق؛ عىل ممكنة املعرفة تكون لكي الفطرية املعرفة من يشء وجود رضورة إىل
بينما آخر، شيئًا يتعلم لكي ما بيشءٍ عارًفا يكون أن يلزمه اإلنسان أن املعقول من يبدو
املعارص وللغوي العقل، يسيغه ال أمر هو التجربة من يشء كل تعلم ثم الصفر من البدء
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الفلسفة يف الشهرية املفارقات ومن اللغة،2 مجال يف ذلك إلثبات جهود تشومسكي نوام
شيئًا نفقه ال كنا إذا أننا وتعني ،Learning Paradox التعلم» «مفارقة باسم يُعرف ما
ألن يكفي ما نعرف ال دمنا ما اليشء، هذا تعلم يف نبدأ أن يمكننا فلن اإلطالق عىل
َحلَّه كانت Meno «مينون» محاورة يف Anamnesis أفال كان وقد نبدأ! كيف نعرف
هذه يف النفس)، خلود إثبات محاولة يف استخدامها إىل (باإلضافة املفارقة لهذه املقرتح
وفيها نُسيت، ثم سابقة حياٍة يف تعلمها سبق ألشياء «تذكًرا» التعلم عملية تُعد املحاورة
لم مينون عبيد من صبي إىل األسئلة توجيه طريق عن ذلك إثبات يحاول سقراط نجد
أسئلة توجيه مجرد عىل املعتمدة السقراطية بطريقته وينجح التعليم، من قسط أي ينل
مساحة ضعف مساحته تساوي مربع تكوين كيفية الصبي من يستخلص أن يف بسيطة
التي اللغة فلسفات يف معارصة صيغة املستغربة األفكار لهذه نجد كما معلوم، مربع
يف تكتنفه التي اللغة يرتجم أن عليه صغريًا» «لغويٍّا بوصفه الرضيع الطفل إىل تنظر
التي اللغة عن مفاهيميٍّا ثراءً يقل ال الذي املفطور األصيل الوسيط ذلك إىل رأسه مسقط

إياها. يلقنونه
يستنكرها أن سوى الحريف بمعناها األفالطونية النظرية هذه يأخذ حني املرء يسع ال
عىل حرفية أقل بمعنى ويفهمها «يؤولها» أن أيًضا بوسعه أن غري مضمونها، ويستغرب
يف ونسلكه أصًال نعرفه ما تجميع نعيد أن يقتضينا جديدة حقيقة معرفة أن تعني أنها

الكيل. السياق هذا
كل دام فما املشرتك، الفهم من منطقة إىل تومئ الهرمنيوطيقا دائرة أن الحق ومن
املتحدث بني مشرتك معنى وجود البداية منذ يفرتض فهو حوارية عالقة هو تواصل
أن بد ال فهمه املطلوب فاليشء آخر: تناقض عىل بدوره ذلك ينطوي قد واملستمع،
عن تتحدث أن العبث من أليس الحق؟! هو هذا أليس ولكن األصل! من معروًفا يكون
أولئك إىل املعرفة مباهج عن تتحدث أو حياته، يف الحب يعرف لم شخص إىل الحب
هو الذي باملوضوع ما بدائية معرفة عىل يكون أن بد ال املرء إن يرفضونها؟ الذين
الرضورية املسبقة املعرفة من أدنى حد عىل توفر قد يكون أن بد وال تعلمه، بصدد
واضح مثال ولدينا التأويلية، الدائرة داخل إىل يقفز أن عليه يتعذر بدونها والتي للفهم
عظام لُكتاٍب األوىل القراءة لدى واستغالق غموض من نجده فيما الظاهرة هذه عىل

.Earle, W. J., Introduction to Philosophy, p. 55 2
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إملاًما يتطلب هؤالء كتابات فهم أن هي هنا فاملشكلة وهيدجر، ونيتشه كريكجارد مثل:
بل الجزئية، أقوالهم فهم يتعذر العام اإلملام هذا وبدون الكاتب، لفكر العام باالتجاه
لحظات ذلك رغم القارئ يعدم وال الكاملة، أعمالهم من واضح معنى استخالص يتعذَّر
كأنها قبُل من عليه مستغلًقا كان ما كل له تيضء مفردة عبارة عىل فيها يقع عابرة
عنه. يتحدث املؤلف كان الذي الكيل» «اليشء ذلك إىل تومئ أنها ذلك الخاطفة، البارقة
أيًضا تعمل بل اللغوي، املستوى عىل — إذن — الهرمنيوطيقا دائرة عمل يقترص ال
أن واملستمع املتحدث من لكل بد وال الفكري، املضمون أو املقدمة «املادة» مستوى عىل
املسبقة املعرفة فمبدأ أيًضا، وموضوعه القول لغة يف ويشرتكا واحد صعيٍد عىل يلتقيا
موضوعه، أو الحديث ومادة الحيس) وسيطه (أو الحديث لغة املستويني: كال عىل يعمل

الفهم. أفعال من فعل كل يف

السيكولوجي والتأويل اللغوي التأويل (1)

ومجال اللغة مجال بني الفصل إىل املتأخر «شاليرماخر» تفكري يف متزايد اتجاه ثمة
التقني املجال أسماه فقد الفكر مجال وأما اللغوي، التأويل بها فيختص اللغة أما الفكر،
وفًقا املعنى بتحديد يضطلع اللغوي فالتأويل بعد، فيما السيكولوجي املجال أسماه ثم
ذاتي هو ما عىل التأويل من السيكولوجي الجانب يركز بينما وعامة، موضوعية لقوانني
كلل باللغة مزدوجة عالقة حديث لكل أن كما «بالضبط «شاليرماخر»: يقول فردي،
شيئًا بوصفه للحديث فهم لحظتان: فهم كل يف هناك كذلك املتحدث، تفكري وبجماع
إىل اللغوية اللحظة تنتمي املتحدث.» تفكري يف «واقعة» بوصفه وفهمه اللغة، من ا مستمدٍّ
الفكر يعمل التي البنية ويقدم حدوًدا يفرض ا وعامٍّ سلبيٍّا إجراءً وتُعد اللغوي التأويل
وهو الخاصة، وعبقريته املؤلف فرادة إىل فريمي السيكولوجي التأويل وأما إطارها، يف
اإليجابي الشق ويُعد حدوًدا يفرض وال باملؤلف وجدانيٍّا اندماًجا يتطلب ذلك أجل من

التأويل. عملية يف بحق
حقيقة يف دائم تفاعل يف وأنهما وهام رضوري التأويل جانبي كال أن شك ال
نفسه املؤلف أن غري ذاتها، اللغة يف تغيرياٍت تُحدث للغة الفردية فاالستخدامات األمر،
الطابع يفهم املفرس كان وإذا عليها، الفردية بصمته يضع أن من له بد ال لغة بإزاء
وحدسية، ومبارشة إيجابية بطريقة يفهمه أيًضا فهو العام إىل باإلحالة للمؤلف الخاص
والسيكولوجي اللغوي التأويل كذلك والكل، الجزء تتضمن الهرمنيوطيقا دائرة أن ومثلما
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وواضع عام هو التأويل من الصنف هذا والعام، الخاص أيًضا هو يتضمن واحدة كوحدة
يف العمل بإيضاح اللغوي التأويل يضطلع نفسه، الوقت يف وإيجابي خاص وهو حدود
باألعمال عالقته حيث ومن أجزائه وتفاعل عباراته بناء حيث من وذلك باللغة، عالقته
إليه أرشنا الذي والكل الجزء ملبدأ ووفًقا األدبي، الجنس نفس إىل تنتمي التي األخرى
األكرب الحقائق سياق يف والعمل املؤلف فرادة إىل ننظر أن الطريقة بنفس وينبغي آنًفا،
املتبادلة واإلضاءة التفاعل مبدأ أن يتبني هكذا وبأعمالهم، غريه بحياة وباملقارنة لحياته

كليهما. التأويل ي لشقَّ أسايس مبدأ هو والكل الجزء بني
الذهنية الخربة بناء إعادة وهو «شاليرماخر»، يراه كما التأويل هدف يتجىل وهكذا
من قول يف ينظر وأال املؤلف عايشه ما معايشة إعادة إىل يصبو كان لقد النص، ملؤلف
ليست الثانية املعايشة هذه أن ذلك رغم بالذكر الجدير ومن قائله، عن بمعزل األقوال
بناء إعادة فن هو الفهم بأن تذكري مجرد هي بل للمؤلف، نفسيٍّا» «تحليًال بالرضورة
املؤلف دوافع تحديد ليست غايتنا أن أخرى وبعبارة آخر، بشخص الخاص التفكري
من آخر بشخص الخاص نفسه الفكر تشييد إعادة بل شعوره، بواعث أو السيكولوجية

حديثه. تأويل خالل
فهذا ودوافعه، أسبابه بتحليل تتم أن يمكن ال املؤلف فردية بناء إعادة أن والحق
حدسية معالجًة فيتطلب السيكولوجي التأويل أما محِبطة، بدرجة ا عامٍّ يظل التحليل
إىل العام من ويتقدم مقارنًا منهًجا يستخدم اللغوي املدخل كان وإذا األساس، بالدرجة
واالستشفايف املقارن املنهجني: كال يستخدم السيكولوجي املدخل فإن النص، خصوصيات
يفهم كيما اآلخر الشخص موضع نفسه املرء يضع أن هو واالستشفاف ،Divinatory
يقف وبذلك نفسه املؤلف إىل ويتحول ذاته من يخرج هو لكأنما مبارش، بشكل فرديته
نفهم أن النهاية يف ليست الغاية أن عىل تامة، بمبارشة األخري لهذا الذهنية العملية عىل
الذي ذلك إىل نفاذ، أبلغ وننفذ السبل، أقوم نجد أن بل السيكولوجية، الوجهة من املؤلف

ويقصده. النص يعنيه

لألسلوب فهًما بوصفه التأوييل الفهم (2)

هو املؤلف فردانية استشفاف وحتى نهايته، إىل التأويل بداية من أسايس عنرص اللغة
لنفسية فهم أي يتم ولن املؤلف، لهذا الخاص األسلوب إىل ومستند باللغة متقوِّم يشء
البرش، بني من اآلخرين فهم عىل املرء قدرة بلغت ومهما وأسلوبه، لغته عن بمعزل كاتب
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نفسية إىل وينفذ النص، بنية يُيضء لغوي باستبصار مضفورًة القدرة هذه تكن لم فما
تمام يف اإلنسان نعرف إننا الكامل، الفهم له يتسنى فلن أسلوبه، خالل من الكاتب
ال التي التأويل علم غاية هو لألسلوب الوايف الفهم وسيظل األسلوب، خالل من فردانيته

وراءها. غاية

منظم كعلم التأويل (3)

بتنظيم وذلك منظم، علم إىل الفهم تحويل إىل ترمي التأويلية شاليرماخر جهود كانت
يمكن لقوانني وفًقا يجري رأيه يف فالفهم منهجيٍّا، متماسكة وحدة يف املتفرقة املالحظات
القواعد من مجموعة وضع عىل شاليرماخر طموح يقترص ولم بها، والترصيح اكتشافها
بها يعمل التي القوانني كشف إىل يرمي بل القديم، التأويل مبحث يف الحال كان كما
استخالص عملية يف يرشدنا أن يمكن منهجي علم إىل برمته الفهم مبحث وتحويل الفهم،

ما. نص من املعنى
الذاتية. عىل التمركز إىل اللغة عىل التمركز من «شاليرماخر» فكر تطور

أخذ عندما ١٩٥٩م، عام قبل معروًفا شاليرماخر عند التأوييل الفكر تطور يكن لم
ويجمع برلني، مكتبة يف املنشورة غري شاليرماخر وثائق عن بدأب يفتش كيمرييل هاينز
عند التأوييل الفكر أن تبني هنالك منظم، زمني تسلسل يف يده بخط كتبها التي كتاباته

حاسًما.3 تحوًال وشهد بمراحل مر قد «شاليرماخر»
عىل متمركًزا عنده التأويل كان الفكري شاليرماخر تطور من املبكرة املراحل يف
عىل أن ويؤكد نفسه، الكاتب معرفة أهمية يتلمس البداية منذ كان أنه صحيح اللغة،
لن املرء أن أيًضا يؤكد كان أنه غري يقوله، ما يفهم حتى نفسه القائل يفهم أن املرء
ال التأويل مجال يف أنه القول وجملة اللغة، خالل من إال األمر نهاية يف القائل يفهم
ذاتي أو موضوعي يشء من وما اللغة، غري إليه ننتهي يشء وال اللغة غري منه نبدأ يشء

اللغة. يف يُلتمس أن وينبغي اللغة يف كامن هو إال نبتغيه
فتخىل فكره، يف حاسٌم تحوٌل حدث ثم «شاليرماخر»، عند املبكر الرأي هو هذا كان
لقد صميمه: يف فلسفيٍّا التخيل هذا سبب وكان واللغة، الفكر بهوية الخاص التصور عن

Funk, Robert, W., eds., History and Hermeneutic., Journal of Theology and the Church.⋆ 3

.Series, Vol. IV., New York: Harper, 1967., pp. 107–21.
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«ظاهرية» وبني الرتنسندنتالية التأملية الفلسفة «باطنية» بني التوسط هي مهمته أن رأى
املثالية الداخلية املاهية بني تفاوتًا أو اختالًفا هناك أن ورأى الوضعي، اإلمبرييقي العلم
لعملية املبارش التمثل أنه عىل النص إىل ننظر أن يتعذر بحيث الخارجي، الظاهر وبني
للغة، اإلمبرييقية الرضورات إىل أُسلم قد ما يشء أنه عىل إليه ننظر بل داخلية، ذهنية
ورغم الداخلية، العملية عىل تقف لكي اللغة تتجاوز أن هي إذن الهرمنيوطيقا مهمة
كما للفكر مرادفًة اآلن تعد لم اللغة فإن نفسها، اللغة خالل من إال يتم ال هذا أن
ضل قد أنه وجادمر كيمرييل رأى هنا ومن سابقة، طويلة لفرتٍة شاليرماخر قناعة كانت
زائفة. ميتافيزيقية نظرة أجل من اللغة عىل املتمركزة املثمرة جهوده عن وتخىل الطريق
حني الحديث التصور إىل أقرب موقف يف املبكر فكره يف «شاليرماخر» كان لقد
لنفسه اإلنسان فهم وأن اللغة، تحدده كله، وجوده بل اإلنسان، تفكري أن إىل ذهب
الخصب املتماسك املنهجي املوقف هذا عن تخىل أنه غري اللغة، تقدمه يشء هو وللعالم
العملية بناء إعادة فن إىل بمقتضاه الهرمنيوطيقا تحولت سيكولوجيٍّا موقًفا واتخذ
يف يزال ما األسلوب أن ورغم جوهرها، يف لغوية تعد لم مهمة وهي للمؤلف، الفكرية
شخصية إىل يشري أصبح األسلوب فإن الكاتب، لشخصية مفتاح هو شاليرماخر نظر

لها.4 إمبرييقيٍّا مظهًرا يكون أن أسلوبها يعدو ال شخصية لغوية، غري

العامة الهرمنيوطيقا يف شاليرماخر مرشوع أهمية (4)

املتأخر، «شاليرماخر» فكر يف السيكولوجية النزعة من الشائبة تلك عن النظر برصف
إىل يُنظر يعد لم إذ تاريخها؛ يف تحول نقطة يمثل الهرمنيوطيقا يف إسهامه فإن
أصبحت بل القانون، أو األدب أو الالهوت تتبع تخصصية مادة أنها عىل الهرمنيوطيقا
التي املبكرة «شاليرماخر» أقوال ومن اإلطالق. عىل لغوي قول أي فهم الفهم؛ فن هي
الطفل طريقة بالضبط هي الهرمنيوطيقا «إن قوله التأويل طبيعة عىل الضوء تلقي
تفعل وكذلك املعنى، وبسياق الجملة ببنية يسرتشد إنه جديدة»: كلمة معنى فهم يف
فهي الحوار، أحكام من شاليرماخر نظر يف الهرمنيوطيقا تبدأ العامة. الهرمنيوطيقا
الخالقة املتضمنات إىل يتفطن لم لألسف أنه غري طبيعتها، يف Dialogical «حوارية»

.Richard E. Palmer, Hermeneutics, pp. 91–94 4
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عىل والحصول قوانني استخالص يف رغبته ذلك عن وشغلته الحوارية، الطبيعة لهذه
وجه قد الحالية، نظرنا وجهة من ذاته، بحد التخيل هذا أن غري منهجي، تماسك

علًما. تصبح أن إىل وجهها جديدة، وجهًة الهرمنيوطيقا
ذلك بُغيته جعل حني املسار هذا وأكمل «شاليرماخر» أثر دلتاي اقتفى وقد
اكتشاف هي الهرمنيوطيقا مهمة أن افرتض وحني املعرفة، يف املوضوعي» «الصواب
حيث من التاريخي، الفهم يف قصور من االفرتاض هذا يعاني قد ومبادئه، الفهم قوانني
التاريخ خارج أو التاريخ فوق نقطة يشغل أن املرء بإمكان بأن التسليم عىل ينطوي إنه
نقطة هي الفهم عملية جعل إىل االتجاه أن إال الزمانية، بقوانني يظفر أن منها يستطيع
طويلة سنوات تمر وسوف التأويل، نظرية يف مفيًدا إسهاًما كان الهرمنيوطيقا يف البدء
يمكن علمية زاوية من شاليرماخر رآها التي الفهم قوانني أن املفكرون يدرك أن قبل
للفهم، الصميمة التاريخية البنية إىل بالنظر أي تاريخية، زاوية من باألحرى إليها النظر
عمليات كل يف Dre-Understanding املسبق» «الفهم أهمية إىل خاصة بصفة وبالنظر
إىل التأويل، ُمنظِّري من سابقوه حتى وأشار شاليرماخر، أشار وقد اإلطالق، عىل الفهم
الفهم. رضوب كل داخلها تتم التي التأويل دائرة بمبدأ رصحوا حني األخري التصور هذا
الحياة من منبثًقا بوصفه للفهم تصوره شاليرماخر تأويلية يف الهامة العنارص ومن
ومنطلًقا وهيدجر دلتاي من لكل ملهًما سيكون تصور وهو بالحياة، عالقة من ونابًعا
هيدجر، أما ذاتها»، الحياة «من النابع الفهم هو هدفه دلتاي جعل لقد التأوييل، لفكرهما
قلبًا تاريخية طريقة مختلفة، بطريقة إليه الوصول حاول فقد الهدف، نفس اتخذ وقد
عملية لفهم مفتاًحا كونها من أهميتها تستمد لن الفكري املركب أو فالفكرة وقالبًا،
أفق إىل باإلحالة نعيها خربة وبوصفها ذاتها، يف شائقة ستكون بل مؤلفها، عند ذهنية
بأن نقول عندما بالرضورة السيكولوجية النزعة يف واقعني نكون ولن نفسها، خربتنا
بخرباتنا الدالة صالته عن وبمعزل الخاصة خربتنا عن ُمنْبَتٍّا نتصوره أن يمكن ال الفهم

السابقة.
لقد إليه، السيكولوجية النزعة ترسب هو «شاليرماخر» فكر عىل األكرب املأخذ ويبقى
سيكولوجية وشغلته جادامر، تعبري حد عىل «التاريخ» غموض عن «اآلخر» غموض شغله
جرفته لقد التأويل، يف للغة املركزية األهمية عن وحتى التأويل، تاريخية عن الحوار
وعملية الفهم عملية بني املغلوطة تسويته إىل باإلضافة الحوارية، السيكولوجية هذه
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يف فيها وقع التي الفكرية املزالق إىل به وأفضت املؤلف، ذهن بناء» و«إعادة «التقمص»
الفكري.5 تطوره من املتأخرة املراحل

ويدين الحديثة، للتأويلية أبًا بحق يُعد «شاليرماخر» فإن يشء، من يكن ومهما
وتخصصاتهم فصائلهم بجميع عرش التاسع القرن يف التأويل مفكري كل بالفضل له
العرص، ذلك يف العامة التأويلية النظريات جميع بصمته حملت وقد الفكرية، واتجاهاتهم

دلتاي». «فيلهلم نظرية جميًعا رأسها وعىل

.Ibid., 94–97 5
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دلتاي

السببية القوانني تقف ُمريد، حرٍّ كائٍن آثار بدراسة اختصت أنها اإلنسانية العلوم قدر
الحرية. يقني» «ال يف مرضوبًا الحتمية بيقني نتائجه وتتحدد مستأذنًة، عنده

ماهيته. وخارج واقعه خارج يوجد الذي الخالق، املخلوق إنه
العالم. نسيج يف «الوعي» يُدخل الذي الكائن إنه

الخليقة. باحة إىل «القيمة» ويجلب
الكون. صمت عىل املعنى ويسبغ

املكتمل. الشيئي الوجود قلب يف سارتر) قول (عىل حوله من «عدًما» ويفرز
التفاحة: يف الدودة إنه

الرضورة. ُسبات يف أرٌق
«األشياء». بني صدٌع

سبينوزا). قول (عىل Imperium in Imperio اململكة داخل مملكة
بمآله. التنبؤ يف للعلم حيلة وال

… «التفسري» ال «الفهم» إال بإزائه يُجدي وليس
«التنبؤ». ال «التأويل»

وحدثت العامة، الهرمنيوطيقا مرشوع تراجع ١٨٣٤م عام «شاليرماخر» وفاة بعد
مرة الهرمنيوطيقا لتصبح التخصصية األفرع حدود إىل وعودٌة التأوييل الفكر يف ردٌة



الفهم فهم

عامة هرمنيوطيقا تكون أن من بدًال تاريخيٍّا أو قانونيٍّا أو فيلولوجيٍّا تأويًال أخرى
شاليرماخر. لها أراد كما الفهم فن بوصفها

«فيلهلم األدب ومؤرخ النابغ الفيلسوف بدأ عرش التاسع القرن أواخر يف أنه غري
«العلوم لكل أساًسا الهرمنيوطيقا يف يرى (١٨٣٣–١٩١١م) W. Dilthey دلتاي»
أي االجتماعية، والعلوم اإلنسانية الدراسات أي Geisteswissens-Chaften الروحية»
سواء لإلنسان الداخلية الحياة تعبريات بتفسري تضطلع التي البحثية األفرع تلك كل
أدبية. أو فنية أعماًال أو مدونًا قانونًا أو تاريخية أفعاًال أو إيماءاٍت التعبريات هذه كانت
موضوعيٍّا» «صائبة تأويالت إىل للوصول مناهج تشييد هو «دلتاي» هدف كان
إىل اإلنسانية الدراسات ميل تجاه ا حادٍّ فعله رد وكان الداخلية»، الحياة «تعبريات ل
تكن ولم اإلنسان، دراسة يف وتطبيقها الطبيعية بالعلوم الخاصة التفكري طرق تبني
الخربة أن إىل كونت تأثري تحت ذهب فقد أقوم، بديًال دلتاي نظر يف املثالية االتجاهات
«العلوم يف نظرية ألي البدء نقطة يكون أن ينبغي ما هي النظري التأمل وليس العيانية
علوم يف الختام وهي البدء نقطة هي امللموسة التاريخية املعاشة الخربة الروحية»،
تساؤلنا إليه يتجه أن يجب وما تفكرينا منه ينبع أن يجب ما هي نفسها الحياة الروح،
ال نفسها الحياة «فوراء األفكار: من عالم إىل الحياة وراء نذهب أال علينا مباًرشا، اتجاًها

يميض.» أن لتفكرينا يمكن
من وليس نفسها، الحياة إىل العودة عىل التوكيد هذا يف رومانسية1 مسحة ثمة
مغموًرا كان لقد وشاليرماخر، وجوته نوفاليس حول دراسات أصدر دلتاي أن املستغرب
بجميع والواقعية الوضعية عجزت شديد بوضوح له تبدى بحيث إذن الرومانيس اإلرث يف
إننا ألوانها، وتعدد ومبارشتها امتالئها يف ذاتها الحية بالخربة اإلمساك عن صورهما
عرش: التاسع القرن تفكري يسم الذي األسايس التوتر ذلك من شيئًا دلتاي يف نلمس
معطيات عن البحث بصدد نكون عندما حتى والكلية املبارشة يف الرومانسية الرغبة تلك
النزعة ضد يناضل الدءوب عقله كان لقد موضوعيٍّا»، صوابًا «صائبة تكون أن يُفرتض
للتاريخ فهًما فكره يف نجد إذ اليشء؛ بعض تجاوزهما وقد والسيكولوجية، التاريخية
عند السيكولوجية للنزعة تجاوًزا ونجد أملانيا، يف التاريخية املدرسة فهم من أعمق

نحا ومن وشاليرماخر دلتاي تأويلية عىل الرومانسية» «الهرمنيوطيقا اسم يُطلق أن عىل العرف جرى 1

نحوهما.
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لم كبريَيْن فلسفيَّنْي لتياَريْن التقاء دلتاي يف نجد أننا والحق التأويل، يف شاليرماخر
املثالية وتيار جهة، من والفرنيس اإلنجليزي والوضعي الواقعي التيار قبل: من يلتقيا
إبستمولوجيٍّا أساًسا يصوغ أن دلتاي حاول لقد أخرى، جهة من الحياة وفلسفة األملانية
الصحيح املنهج حول مصطرعتني لنظريتني التقاء نقطة محاولته فكانت الروحية للعلوم

اإلنسان.2 لدراسة

الروحية للعلوم أساسمنهجي عن البحث (1)

اإلنساني التعبري بفهم املختصة للعلوم مالئم منهج صياغة هو دلتاي مرشوع كان
الطبيعية للعلوم واآليل الرديء املنظور بعجز واضح وعي عىل وكان والفني، االجتماعي
هذه إىل نظر فقد هنا ومن اإلنسانية، الظاهرة بُجمع واإلمساك املهمة بهذه اإليفاء عن
للوعي تصورنا تعميق تتطلب وأنها جهة، من إبستمولوجية مشكلة أنها عىل املهمة
«الحياة من تنبع التي التعبريات فهم إىل حاجة تعكس وأنها ثانية، جهة من التاريخي
بني الفارق لنا سيتضح الثالثة العوامل هذه فهم لنا يتم وعندما ثالثة، جهة من ذاتها»

الطبيعية. العلوم معالجة وطريقة الروحية العلوم معالجة طريقة
بفهم نقوم عندما يحدث ما وصف يف ميتافيزيقية نظرة أية ابتداءً «دلتاي» يرفض
يالئم الذي ذلك الفهم من صنف أي هي: عنده فاملشكلة اإلنسان، صنع من ظاهرة
مشكلة وليست إبستمولوجية مشكلة باختصار، عنده، املشكلة اإلنسانية، الظواهر تفسري

ميتافيزيقية.
من يكن لم وإن كانْت، عند النقدية للمثالية امتداًدا ما بمعنًى «دلتاي» كان
الذي الخالص» العقل «نقد كانْت كتب لقد الحياة، فالسفة من بل الجدد الكانتيني
العقل «نقد كتابة يف قصد عن دلتاي رشع بينما للعلوم، اإلبستمولوجية األسس قدَّم
دلتاي يناقش لم اإلنسانية. للدراسات اإلبستمولوجية األسس يضع لكي التاريخي»
األُُطَر رأى أنه غري الطبيعية، للعلوم بالنسبة كفايتها يف يشكك ولم الكانتية املقوالت
لإلنسان، الباطنة الحياة لفهم تكفي ال إلخ، … والعدد والزمان املكان مثل الكانتية،
اإلنسانية، للذات الداخيل التاريخي الطابع لفهم وافية «الشعور» مقولة يجد لم كذلك

.Hermeneutics, pp. 98-99 2
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«التأويل مقولة يف ولكن كله، النقدي الكانتي االتجاه تطوير مسألة «إنها دلتاي: يقول
الخالص.» العقل من بدًال التاريخي للعقل نقد إنه … املعرفة نظرية من بدال الذاتي»

التاريخ خالل من بل ،Introspection «االستبطان» خالل من «ليس دلتاي: يقول
ذلك استعادة مشكلة هي اإلنسان فهم مشكلة إن أنفسنا.» نفهم أن لنا يتأتى وحده
نَْخُرب إننا للعلم، السكونية املقوالت يف ضاع والذي الخاص وجودنا «تاريخية» ب الوعي
خربة من «املعنى»، من معقدة فردة لحظات يف بل السببية اآللية املقوالت يف ال الحياة
املعنى من الوحدات هذه الجزئية، لألشياء ُمحبٍّ فهٍم ويف كليتها يف بالحياة مبارشة
صميمها يف زمانية إنها املستقبلية، التوقعات أفق ويضم املايض يضم سياًقا تتطلب

تاريخيٍّا. إال فهمها يتم ال أي األبعاد، هذه ضوء يف إال فهمها يتم وال ومتناهية،
سياق يف اإلنسانية العلوم يف نظرية بصياغة «دلتاي» اهتمام نأخذ أن ينبغي وقد
فالسفة من بثالثة خاصة بصفة الحياة فلسفة ارتبطت به، الخاصة الحياة» «فلسفة
االتجاه هذا تعقب ويمكن و«برجسون»، و«دلتاي» نيتشه هم عرش التاسع القرن أواخر
النزعة ضد االحتجاجات بعض علت حيث عرش الثامن القرن إىل الفلسفة يف العام
الشخصية عن ويعمى ككل الفرد يغفل مجرد فكر أي وضد املحضة والعقلية الصورية
من وغريهم وشيلنج وِفخته وهردر وجاكوبي روسو يُعد بذلك املريدة، الشاعرة الحية
اإلنساني الوجود إدراك محاوالتهم يف الحياة بفلسفة مرِهصني عرش الثامن القرن مفكري
جهد نلمس أن يمكننا املفكرين هؤالء مثل يف خربوي، امتالء هو حيث من العالم يف
وبالثقافة. الخارجية بالعوارض مزيف غري واقع إىل الوصول أجل من الحياة فيلسوف
الفكري الرتاث ثبوت ضد احتجاج رصخة هي الحني ذلك يف حتى «الحياة» كلمة كانت
كمقابل ملتئمة مجتمعة الداخلية اإلنسان قوى إىل «الحياة» كلمة تشري وتحديداته،
الحي الحضور هي الحياة فلسفة شليجل فريدريك واعترب العقيل، للفهم السائدة للقوة
«الفلسفة ل املفهومة وغري املجردة التأمالت مقابل يف اإلنساني والعيش اإلنساني للوعي
الكينونة ثبوتية بني التناقض هو فلسفته كل أساس اعترب فقد ِفخته أما املدرسية»،

للحياة. العارم والتدفق
لتشمل الحياة بفلسفة الشبيه التوجه ذوي املفكرين قائمة نجد أن وبوسعنا
هؤالء جميع يف جاسيت، وأورتيجا وشيلر وديوي وماركس جيمس وليم مثل شخصيات
رفض عن معظمه يف يعرب ميل وهو املعاشة، الخربة امتالء إىل العودة إىل عام ميل ثمة
قوى هؤالء لدى برزت لقد التكنولوجية، الحضارة تَِسم التي والصورية واآللية للتجريد
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املعني هي Leben الحياة قوى وكانت واملوات، التصلب قوى لتتحدى و«الوجود» «العقل»
واملعنى. اإلبداع صور لجميع ينضب ال الذي

ألشكال رفض صورة يف نفسه عن املضاد االتجاه هذا أفصح فقد دلتاي عند أما
عندما Naturalistic الطبيعية  والنزعة Causality Oriented السببي التوجه ذي الفكر
أن إىل دلتاي ذهب لإلنسان، الداخلية والخربة الباطنة الحياة فهم بهدف يُستخدم
أمور وهذه واإلرادة، والشعور املعرفة من مركب هي لإلنسان الداخلية الحياة ديناميت
جلب أن دلتاي ورأى االيل، الكمي التفكري وتصلب العلِّية ملعايري إخضاعها يمكن ال
حقيقة يف هو اإلنسان فهم يف تستخدم لكي الخالص» العقل «نقد من فكرية مقوالت
الحياة، من مستمدة وغري الحياة خارج من املجردة املقوالت من ملجموعٍة إقحاٌم األمر

ذاتها. الحياة نقيض أي مجردة، زمانية، ال سكونية، مقوالت إنها
أال ينبغي اإلنسانية الحياة وفهم اإلنسانية، الحياة هو اإلنسانية العلوم موضوع إن
من ومستقاة الحياة صميم من مقوالت عىل بل الحياة، عن خارجة مقوالت عىل يقوم
العارفة» «الذات إن دلتاي: يقول ذاتها، الحياة خربة من يتم أن يجب الحياة فهم الحياة،
يضيِّقون هؤالء أن ذلك حقيقي»، دمٌّ عروقها يف يجري «ال وكانت وهيوم لوك شيدها التي
عن وفضًال واإلرادة، الشعور عن بانفصال اإلدراك ملكة عىل ويقرصونها املعرفة نطاق
التاريخي السياق عن عزَله باإلمكان أن لو كما اإلدراك عن يتحدثون ما كثريًا فإنهم ذلك
ضوء يف ونفهم ونفكر ندرك األمر حقيقة يف أننا حني يف الباطنة، اإلنسان لحياة الصميم
الواضح من األخالقية. والتزاماتنا ومطالبنا ملشاعرنا ووفًقا واملستقبل والحارض املايض
موجودة هي كما املعنى ذات الوحدات وإىل املعاشة، الخربة إىل نعود أن بد ال أننا إذن

املعاشة. الخربة يف
رسي مصدر أو صوفية أرضية إىل العودة دلتاي عند تعني ال «الحياة» إىل والعودة
هو بل األساسية، النفسية الطاقة من ما لنوع لعودة أو إنسانية، وغري إنسانية حياة لكل
الداخل» من تُعرف إذ اإلنسانية؛ «الخربة هي فالحياة «املعنى»، حيث من الحياة يرى
واقع من نابعة ليست الحياة ومقوالت الحياة»، وراء فيما يميض أن الفكر بوسع و«ليس
يفهم أن يف نيته عن قبل من هيجل أفصح لقد املعاشة، الخربة واقع من بل مفارق،
(مضاد ميتافيزيقي غري سياق يف املقصد هذا ليضع دلتاي فجاء ذاتها، الحياة من الحياة
مثل ذهب لقد فينومينولوجي، سياق بل باملثايل وال بالواقعي ليس سياق للميتافيزيقا)،
تجليًا أو مطلقة غاية ليس عنده التاريخ أن غري «تاريخي»، واقع هي الحياة أن إىل هيجل
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أشكاٍل يف نفسها عن تعرب وهي نسبية، فالحياة الحياة، عن تعبري هو بل مطلٍق لروٍح
املعاني. من معنًى بأي «مطلًقا» ليست البرشية الخربة يف والحياة عديدة،

الطبيعية للعلوم كمقابل اإلنسانية العلوم (2)

عىل أن دلتاي يؤكد اإلنسان؟ دراسة ملناهج بالنسبة قلناه الذي الطرح يعني ماذا
لها تصوغ أن Geisteswissenschaften الروحية» «العلوم أو اإلنسانية» «الدراسات
من مستمدة تكون أن ينبغي النماذج هذه اإلنسانية، الظواهر لتأويل جديدة نماذج
من بدًال Meaning «املعنى» مقوالت عىل قائمًة تكون وأن ذاتها، املعاشة الخربة طبيعة
فارًقا يرى دلتاي كان لقد الرياضيات، من بدًال التاريخ عىل قائمة ،Power «القوة»

الطبيعية. والعلوم اإلنسانية الدراسات بني جوهريٍّا
يكون ال بل اإلنسان، عن منبتة ليست وظواهر وقائع تتناول اإلنسانية فالدراسات
«خربته عىل اإلنسان، يف الداخلية العمليات عىل الضوء تسلط ما بقدر إال معنًى لها
إال اإلنسانية الظواهر لفهم تكفي ال الطبيعية للموضوعات املالئمة املناهج إن الداخلية»،
لها متاح اإلنسانية فالدراسات ذلك ومع طبيعية، موضوعات هي حيث من حالتها يف
من آخر لشخص الداخلية الخربة فهم إمكانية وهو الطبيعية، العلوم يف متاح غري يشء
حقيقيٍّا انتقاًال هناك ألن «بالضبط دلتاي: يقول وخفية، باطنة ذهني انتقال عملية خالل
أن يمكن وعموميته الفكر تقارب وألن إنسانًا)، إنساٌن يفهم (عندما يحدث أن يمكن
أن اإلنسان يف الداخلية والعمليات لألحداث يمكن تاريخيٍّا، اجتماعيٍّا عامًلا ويُشكال يمتدا
الحقيقي» «االنتقال هذا وبفضل بالحيوان، الخاصة والعمليات األحداث تلك عن تتميز
أن اإلنسان يستطيع داخلية خربًة تجسد التي املوضوعات خالل من حدوثه يمكن الذي
املوضوعات، من آخر نوع ألي بالنسبة بلوغه يتعذر فيه وعمًقا الفهم من درجًة يبلغ
خربتنا وقائع بني تشابه وجود لوال ليحدث كان ما االنتقال هذا مثل أن الواضح ومن
معها تحمل الظاهرة هذه آخر، بشخص الخاصة الحقائق تلك وبني الخاصة الذهنية
التقائنا من نكتشف وأن نحن، خربتنا أعماق أعمق اآلخر الشخص يف نجد أن إمكانية

امتالءً.» أكثر داخليٍّا عامًلا به
«جيامباتيستا النابوليتاني املفكر بتعاليم أخذ قد «دلتاي» أن بالذكر الجدير من
Contingent (حادثة) طارئة كظاهرة البرشية الطبيعة دراسة حول G. Vico فيكو»
لعلم األسايس والنصري للعلم ديكارت ملنظور األول الخصم هو فيكو كان تاريخيٍّا،
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والتاريخ البرشية الطبيعة بتميز فيكو يسلم الجديد» «العلم كتابه يف متميز، تاريخي
الطبيعة عىل الطبيعي العلم نماذج تطبيق استحالة إىل ذلك من ويخلص البرشي،
أساس عىل تقوم أن لها بد ال اإلنسانية للطبيعة العلمية الدراسة أن ويعلن اإلنسانية،

والتفاهم. التفاعل من بحتة إنسانية صيغة
شيده ما بني والطبيعي، البرشي بني اجتيازها يمكن ال هوة هناك أن «فيكو» يرى
وحسب، والقوانني الفنية األعمال اإلنسان يصنع لم الطبيعة، يف ُمعطى هو وما البرش
ديكارت، وبني فيكو بني اختالف يوجد ال النقطة هذه حتى كذلك، التاريخ صنع وإنما
موحًدا علًما يبتغون كانوا الذين وخلفائه ديكارت وبني فيكو بني الجذري االختالف يبدأ
كالفن البرشي، العمل منتجات أن إىل فيكو يذهب حني الطبيعية العلوم غرار عىل يقوم
أفضل فهًما فهمها يمكن اإلنسان، صنع من ألنها وبالضبط نفسه، والتاريخ والقانون
ال بشكل لنا «مغاير» عالم هو الطبيعي العالم هذا إن حيث الطبيعي، العالم فهم من
أنهم عىل البرش لدراسة محاولة أية إن النهائية. حقيقته نعرف ألن قابل وغري فيه حيلة
عىل يقوم عمل هي واألحجار، والنباتات األنهار شأن شأنهم رصف، طبيعية كيانات
هو خاص بامتياز نتمتع — مالحظني بأنفسنا يتعلق فيما — البرش ونحن أسايس، خطأ
املوحد العلم من مثال وراء سعيًا ذلك تجاهل ويُعد الباطنة)، (الرؤية الداخل من الرؤية

له. وتعمًدا الجهل عىل إرصاًرا يُعد للبحث، مفردة عاملية وطريقة موجود هو ما لكل
تحليل خالل من إال تُفهم أن يمكن ال اإلنسانية الطبيعة أن إىل «فيكو» ذهب
يؤدي أن يمكن الجديد» «علمه بأن يؤمن فيكو كان والطقوس، واألسطورة للغة تاريخي
املجتمعات حتى أنه ذلك اإلنسانية، بالطبيعة الخاصة املبادئ من عاملية مجموعة إىل

الوجودية.3 املشاكل نفس تواجه اتصال أي بينها يوجد ال التي
متاح اإلنسانية الدراسات أن إىل وذهب أسلفنا كما «فيكو» بتعاليم «دلتاي» أخذ
من آخر لشخص الداخلية الخربة فهم إمكان وهو الطبيعية، للعلوم متاح غري يشء لها
شاليرماخر، أثر ذلك يف مقتفيًا دلتاي، يرى ورسية، ملغزة ذهني انتقال عملية خالل
آخر، لشخص الداخلية الخربة لعالم معايشٍة إعادة أو تشييٍد إعادة بوصفه االنتقال هذا
إليه ننظر عالم وهو نفسه، العالم عىل بل اآلخر الشخص عىل ينصب ال اهتمامنا أن غري

دار مصطفى، عادل د. شاهني، كمال د. ترجمة ومستقبله، ماضيه — الثقايف النفس علم كول، مايكل 3

ص٥١–٥٨. ٢٠٠٢م، األوىل الطبعة بريوت، العربية، النهضة
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املشاعر من مشرتك عالم الداخلية، األخالقية األوامر عالم إنه «اجتماعي-تاريخي»، كعالم
العالم هذا إىل النفاذ عىل القدرة لدينا وإن بالجمال، املشرتكة الخربة ومن واالستجابات
أي التأويل، خالل من بل Introspection «االستبطان» خالل من «ال الداخيل، اإلنساني

رموزها.» وفك الظواهر عىل اإلنسان بصمة وقراءة الحياة تعبريات فهم
صنف يف بالرضورة يكمن ال الطبيعية والعلوم اإلنسانية الدراسات بني إذن الفرق
اإلدراك، من مختلف صنف يف أو اإلنسانية الدراسات حالة يف املوضوعات من مختلف
الدراسات تستخدم فقد املدرك، املوضوع فهم فيه يتم الذي السياق يف الفرق يكمن إنما
العلوم تستخدمها التي Facts «الوقائع» أو املوضوعات نفس األحيان بعض يف اإلنسانية
أو الداخلية الخربة يتضمن سياق وهو العالقات، من مختلف سياق يف ولكن الطبيعية،
الغائب اليشء هي لإلنسان الباطنة الحياة أو اإلنسانية الخربة إىل اإلحالة هذه إليها، يشري
عىل بناءً دلتاي يقول اإلنسانية، الدراسات يف بالرضورة واملوجود الطبيعية العلوم يف
معينة لطريقة وفًقا بالرضورة يتحدد ال واإلنسانية الطبيعية العلوم بني الفرق «إن ذلك:
عىل نفسها والواقعة نفسه املوضوع يشتمل فقد املضمون، يف فارق هو بل املعرفة من
املوضوع تتناول أن اإلنسانية الدراسات عىل املتعني ومن العالقات، من مختلفة أنساق
الحياة من مستمدة علمية غري Categories «مقوالت» ضوء يف وتستخدمها الواقعة أو
بطريقة (أي خالصة سببية ملقوالت وفًقا معينًا موضوًعا نفرس قد أننا ذلك مثال نفسها،
أكثر بتعبري — أو لإلنسان، الباطنة الحياة عن به ينبئنا ما إىل بالنظر نفرسه أو علمية)،
الداخلية الخربة مادة هو والذي لإلنسان التاريخي االجتماعي العالم عن — موضوعية
علوًما ذلك بعد وتظل عقلية وقائع تستخدم أن الطبيعية للعلوم يمكن ال مًعا، ومظهرها
إذَّاك أنها غري فيزيائية، وقائع تستخدم أن اإلنسانية للدراسات يمكن بينما طبيعية،
تعنيها وال واإلرادة، الشعور ذوي بالبرش عالقته يف إالَّ الخارجي العالم مع تتعامل ال
واألغراض الغايات تعوق أو وتساعد السلوك عىل تؤثر ما بقدر إال الفيزيائية الوقائع

البرشية.»
«الفهم» كلمة هي دلتاي، يراها كما اإلنسانية، الدراسات يف املفتاحية والكلمة
املدخل فإن العلوم، غاية هو Explanation «التفسري» كان فإذا ،Understanding
العلوم مهمة كانت و«إذا «الفهم»، هو والخارج الداخل تضم التي الظواهر إىل الصحيح
Understand «تفهم» أن هي اإلنسانية الدراسات مهمة فإن الطبيعة Explain «تفرس» أن
دائًما العلم عىل يتعني بينما املفرد بالكيان يحيط أن الفهم بوسع الحياة.» تعبريات

72



دلتاي

«النمط» إىل الوصول أو «الكيل» لبلوغ كوسيلة إال Individual «الفردي» إىل ينظر أال
يف بحبٍّ ونتلبث لذاته، «الجزئي» نقدر خاصة بصفة الفنون مجال يف ونحن ،Type
عىل يقف الفردية الداخلية الحياة يف املستغرق الشغف هذا فردانيتها، يف الظاهرة تفهم
كما اإلنسانية، الدراسات وعىل وإجراءاتها، الطبيعية العلوم موقف من أسايس نقيض
Reductionist يَّة الرَّدِّ املوضوعية يتجاوز للفهم منهج صياغة تحاول أن دلتاي، يؤكد

اإلنسانية. الخربة امتالء «الحياة»، امتالء إىل تعود وأن للعلوم، Objectivity
تربير يمكن فهل اإلنسانية، العلوم عن «دلتاي» لتصور الرئيسية الخطوط هي هذه
املفكرين، أغلب أن الحق الطبيعية؟ والعلوم اإلنسانية العلوم بني الصارم الفصل هذا
مريش جورج أن ذلك من ذلك، غري يرون لدلتاي، املؤيدين أشد من بعض فيهم بما
الحظ كما ومطلوب، ممكن أمر هو املنهجني بني املثمر التوفيق أن البداية منذ أدرك قد
من الكبريين الفرعني لهذين النظري الفهم يف مفيًدا الفصل هذا كان إذا أنه بحق بولنو
الدراسات عىل مقصوًرا ليس «الفهم» بأن نسلم أن الدرجة بنفس املفيد فمن املعرفة،
يعمل كليهما إن بل الطبيعية، العلوم عىل مقصوًرا السببي «التفسري» وال اإلنسانية
املفارقات ومن املعرفة، أفعال من حقيقي فعل كل يف مختلفة بدرجات اآلخر مع متآزًرا
العلمية التصورات تسللت مًدى أي إىل نرى أن الحايل موقعنا من بإمكاننا أن الساخرة
الدراسات عن تصوره إىل عليها) للتغلب «دلتاي» جهد (التي التاريخية النزعة وحتى
املثل عن تعبريًا ذاته بحد كان موضوعيٍّا» الصائبة «املعرفة عن بحثه أن ذلك اإلنسانية،
حيث من ذلك أدى وقد الخالصة، الواضحة املعطيات عن البحث وهو العلوم يف األعىل
وهي العقلية، للحياة زمانية ال مكانية وصور استعارات نحو فكره توجيه إىل يدري ال
تصور إىل شاليرماخر تعاليم به أدت فقد أخرى جهة ومن العلمي، التفكري تالئم صور
بجهٍد إال منها يتخلص لم السيكولوجية النزعة من يشء وإىل بناء إعادة أنه عىل للفهم
عىل تأسيسها من بدًال الهرمنيوطيقا عىل نظريته تأسيس إىل تحول عندما وذلك جهيد،

السيكولوجيا. من جديد صنف
التاريخي الجانب وتعميق الحياة لفهم دلتاي مرشوع فإن يشء، من يكن ومهما
كل اإلنسانية؛ الدراسات إىل تسللت التي املتطرفة العلمية للنزعة الحاد ونقده للفهم
استباًقا دلتاي فكر نرى ونحن دلتاي، منذ الهرمنيوطيقا يف كبريًا دوًرا لعب قد أولئك
للهرمنيوطيقا الجوهرية املشكالت لبعض وافتتاًحا للتأويل األساسية األهداف لبعض

73



الفهم فهم

رجع أنه الجيل ومن األهداف، هذه عىل يؤسس أن لهيدجر ُقدِّر وقد مشكالت، بوصفها
هرسل.4 إدموند أستاذه يف الراسخة العلمية امليول لتجاوز محاولته يف دلتاي إىل

الفهم» التعبري، «الخربة، دلتاي: عند التأويلية الصيغة (3)

نفهمه. أن علينا فإن اإلنسان أما الطبيعة، نفرس نحن
دلتاي

لنا متاًحا موضوعه يصبح لم ما اإلنسانية الدراسات إىل ما علٌم ينتمي «ال دلتاي: يقول
الصيغة هذه والفهم.» والتعبري الحياة بني املنهجية العالقة عىل قائم إجراء خالل من
محدد معنًى له حدودها من حد كل ألن بذاتها واضحة ليست «الخربة-التعبري-الفهم»

منفصلة. استكشافيًة وقفًة منا ويستحق دلتاي، فلسفة يف

Experience الخربة (1-3)

من تُستخدم تكن لم املعاشة)5 (الخربة Erlebnis هي أملانية لفظة دلتاي يستخدم
وحدًة بها ويعني والتحديد، الخصوصية شديد بمعنًى استخدمها وقد مفرد، كاسم قبله
مجرى يف الذي «ذلك دلتاي: يقول ُمدمًجا، كالٍّ منها يجعل مشرتك بمعنًى متقومًة
الذي األصغر الكيان هو موحد ملعنًى حيازته بفضل الحارض يف وحدًة يشكل الزمان
كل عىل يطلق أن املرء بوسع فإن ذلك من أبعد مضينا فإذا «خربة»، نسميه أن يمكن
الحياة ملسار مشرتك معنًى بفضل مًعا مدمجة حياتية أجزاء من مكونة جامعة وحدة
«أحداث ب بعض عن بعضها منفصلة العديدة األجزاء هذه كانت لو حتى «خربة»، اسم

اعرتاضية».»

.Hermeneutics, pp. 103–106 4

أقل وألنها للسمع، آلف ألنها «معاشة» آثرت أني غري «معيشة»، هو النحوي/الرصيف الصواب لعل 5

«أعاش» الرباعي الفعل من املفعول اسم فهي صوابها، تربر «تخريجة» تعدم ال حال أية عىل وهي التباًسا،
«ُمعاشة» فتكون ما، سياٍق يف له ثانيًا مفعوًال «الخربة» تكون أن يمنع ما وليس ملفعولني، يتعدى قد الذي

الوجه. هذا عىل صحيًحا مفعوٍل اسم

74



دلتاي

تشتمل قد املثال سبيل عىل فنيٍة للوحة الدالة الخربة بأن القول يمكننا آخر وبتعبري
،Erlebnis «خربة» تُسمى ذلك رغم وتظل زمنيٍّا، منفصلة للوحة كثرية مشاهدات عىل
مختلفة أحداثًا تضم بل واحد لقاء عىل تقوم ال خربة هي مثًال الرومانيس الحب وخربة
الحياة تيار خارج ترفعها كخربة املعنوية وحدتها أن غري والنوع، واملكان الزمن يف

«خربة». يف أي املعنى، من وحدة يف مًعا وتضمها
كبري، بإسهاب السؤال هذا عن دلتاي يجيب املعنى؟ من الوحدة هذه تتسم بم
دلتاي، تأويلية لفهم أساسيٍّا أمًرا مكوناته وفهم «الخربة» املسمى اليشء ذلك فهم ويُعد
عندئٍذ ألنها للوعي؛ (تأميل) انعكايس فعل «محتوى» أنها عىل الخربة نفهم أال يجب أوًال
وخالله، فيه نحيا يشء إنها ذاته، الفعل هي بل به، وعي عىل نحن شيئًا ستغدو
كذلك، هي بما الخربة إنها فيه، ونعيش الحياة تجاه نتخذه الذي نفسه املوقف إنها
فيما تصبح أن الخربة وبوسع انعكايس، تأمٍل أي قبل املعنى يف معطاة هي كما الخربة
من آخر لفعل موضوًعا بل مبارشة، خربًة تعود ال عندئٍذ ولكنها للتأمل، موضوًعا بعد
أال وينبغي للوعي، فعل هي ما بقدر للوعي موضوًعا ليست إذن الخربة املواجهة، أفعال

ويعيه. بإزائه الوعي يقف كيشء نتصورها
ألنها مبارش؛ بشكٍل نفسها تدِرك، أن يمكن وال تدِرك، ال الخربة أن ذلك يعني
ألنها الوعي، معطيات من «ُمْعًطى» ليست والخربة للوعي، انعكاسيٍّا فعًال ستكون عندئٍذ
توجد إذن الخربة إليها، مقدًما «موضوًعا» بوصفها «ذاٍت» بإزاء واقفة ستكون عندئٍذ
يستخدمه نموذًجا نفسه هو يُعد الذي االنفصال ذلك «الذات-املوضوع»، انفصال قبل
الفهم أو اإلدراك عن متميزة ليست األمر حقيقة يف الخربة (التأميل)، االنعكايس الفكر
«الخربة نسميه أن يمكن الذي بالحياة املبارش االتصال ذلك تمثل Erlebnis وكلمة نفسه،

املبارشة». املعاشة
الفكر عىل السابق الرواغ العالم لهذا الوصفي التحليل يكون أن امُلتعني من
مهم أنه غري الطبيعية، والعلوم اإلنسانية الدراسات من لكل األساس هو االنعكايس
يجب نفسها والتأوييل اإلنساني الفهم مقوالت أن ذلك اإلنسانية؛ للدراسات خاصة بصورة
تظفر لكي سيُدخر ما بالضبط هو االنعكايس قبل الوعي من العالم هذا منه، تُستمد أن
املنهجي مرشوعه إلنجاز يسعى دلتاي كان فبينما وهيدجر، هرسل فينومينولوجيا به
مجرد بني واضًحا فصًال يفصل كان وفيما عنده، الحياة فلسفة مع شديد بانسجام
لفينومينولوجيا القواعد يؤسس الحقيقة يف «كان الخربة) (أو «الحياة» وبني «التفكري»

العرشين». القرن
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ال الذاتي الواقع من رضب إىل تشري الخربة أن نتصور أن الفادح الخطأ من أنه عىل
موضوعية الخربة تغدو أن قبل يل يتمثل الذي الواقع ذلك بالتحديد هي الخربة ألن أكثر؛
يصوغ أن دلتاي يريد ما هي األوىل الوحدة هذه الذاتي)، عن انفصاًال ثم من (وتفرتض
العنارص (وهي واإلرادة واملعرفة الشعور تفصل) أن (ال تضم أن لها يُرجى مقوالت منه
القى وقد … «العالقة» «املعنى»، «القيمة»، قبيل من مقوالت الخربة)، يف مًعا امللتئمة
أعىل عىل هي ذاتها بحد املهمة أن غري املقوالت، هذه صياغة يف كبرية صعوبات دلتاي
صواب ذات «معرفة بلوغ يف بهدفه محكوًما دلتاي اختيار كان األهمية، من درجة
لها، داعي ال وقيوًدا حدوًدا تفكريه عىل فرض ما هو بالتحديد الهدف وهذا موضوعي»،
الحياة «حرية عن تعرب مقوالت أجل من الدءوب بسعيه اإلعجاب إال يسعنا ال أننا غري
عىل سابق كمجال الخربة رؤية يف يكمن إنما املثمر استبصاره إن التاريخ»، وحرية
بوضوح رأى لقد آن، يف مًعا بالعالم وخربتنا العالم لنا يقدم مجال واملوضوع، الذات
سطحية بوضوٍح وعاين بالعالم، اإلنسان اللتقاء كنموذج «الذات-املوضوع» نموذج فقر
يقول للفهم، الكيل والفعل اإلحساسات بني والفصل واملوضوعات، املشاعر بني الفصل
عالم يف بل اإلحساسات من عالم يف ال ونتحرك نعيش «نحن وازدراء: بتهكم دلتاي
القيم من عالم يف بل املشاعر من عالم يف ال إلينا، نفسها تقدم التي املوضوعات من
السياق عن ومشاعره املرء إحساسات نفصل أن املعقول وغري املمتنع ومن واملعاني.»

الخربة. وحدة يف مًعا املتضامة للعالقات الكيل
لسياق الزمانية الطبيعة عىل توكيده وهو «لدلتاي» آخر خصب استبصار ثمة
تميل العكس عىل هي بل سكونيٍّا، شيئًا ليست فالخربة الخربة، يف امُلعطاة العالقات
وتوقع املايض معايشة إعادة من كالٍّ جناحها تحت لتضم االمتداد إىل معناها وحدة يف
نتوقع ما ضوء يف إال املعنى نتخيل أن يمكن ال فنحن للمعنى، الكيل السياق يف املستقبل
يقدمها التي املادة عىل االعتماد من يتحرر أن املعنى بإمكان وال يكون، أن املستقبل من
السياق وهذا خربة، كل حارض مع بنائية وحدة يشكالن إذن واملستقبل املايض املايض،
الحارض. يف يحدث إدراك أي تأويل داخله يتم والذي منه مهرب ال الذي األفق هو الزماني
بطريقة الوعي يفرضه شيئًا ليست الخربة زمانية أن إثبات يف «دلتاي» أفاض وقد
وحدًة يفرض الذي النشط الكيان هو لديهم فالعقل الكانتيني، موقف هو (كما انعكاسية
لنا، معطاة هي كما ذاتها الخربة يف كامن يشء هي دلتاي عند الزمانية وإنما اإلدراك)، عىل
كما دلتاي، عند الخربة زمانية «مثاليٍّا»: ال «واقعيٍّا» دلتاي يُسمى أن يمكن الصدد هذا يف
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الخربة، إىل مضاًفا شيئًا ليست إنها ذاتها، للخربة أوليتها يف مساوية هيدجر، عند ستكون
انعكايس فعل يف الخاصة حياته مسار يستوعب أن املثال، سبيل عىل املرء، حاول إذا
فهي نبينه، أن نريد فيما لنا مرشدة وحدة الخاصة املمارسة هذه يف هنا فها للوعي، تأميل
الوعي يف الوحدة هذه بها تتمثل التي الفعلية للطريقة األصل طبق صورة تكون تكاد

السبيل: هذا يف الخاصة محاولته واصًفا دلتاي يقول التأمل، عىل سابق مستوى عىل
املثال، سبيل عىل إنني، تأميل؟ موضوع هي «الخربة» تصبح عندما يحدث «ماذا
بدأته، كنت الذي العمل شيخوختي يف أكمل أال احتمال يؤرقني بالليل، صاحيًا أرقد
الفهم يشكل العالقات: من بنائية مجموعة «الخربة» هذه يف ثمة أفعل، ماذا وأفكر
الواقعة حول القلق هو توجه يقوم األساس هذا وفوق لها، أساًسا للموقف املوضوعي
البنائي السياق يف يل يتمثل ذلك كل الواقعة، هذه تجاوز إىل والسعي موضوعيٍّا املدركة
وأبرزت واملميز، الفاحص للوعي املوقف بتقديم الحال بطبيعة اآلن قمت لقد للواقعة،
بطرحه قمت ما كل أن غري املوقف، «عزل» ب قمت لقد وجالء؛ بوضوح البنائية العالقات
الضوء عليه سلطت أن غري فعلت وما ذاتها، الخربة يف سلًفا كامن األمر حقيقة يف هنا

التأميل.» الفعل هذا يف
أمر واملعنى نفسها، الواقعة مع ُمعًطى هو موضوعيٍّا مدَركة واقعة «معنى» إن
السابقة للفقرة إكماًال دلتاي يقول للمرء، الحياتي السياق يف يُعرَّف إذ صميمه؛ يف زماني
ملا املكونة «فاألجزاء اإلنساني: للواقع دراسة لكل أساسية أهمية ذ شيئًا يعني هذا إن
نسمي أن يمكننا ذاتها.» الحياة يف مًعا محتواة جميًعا هي حياتنا مسار يف رأينا يشكل
فيها، باطنة هي بل الحياة عىل مقحمة غري وهي الداخلية، التاريخية أو بالزمانية ذلك
صميمها يف «زمانيٌة» الخربة أن وهي للهرمنيوطيقا: األهمية عظيمة حقيقة دلتاي يقرر
يف يتم أن أيًضا ينبغي الخربة فهم فإن ثم ومن الكلمة)، معاني بأعمق تاريخية (أي

الدرجة. بنفس (تاريخية) زمانية فكرية مقوالت
املحاوالت لكل األساس وضع قد الخربة، زمانية عىل بتوكيده «دلتاي»، يكون بذلك
الرتكيز تعني ال و«التاريخية» العالم، يف الوجود «تاريخية» لتأكيد بعده ستأتي التي
قديمة ألفكار مستعبًدا املرء تجعل التي الذهنية السلفية من رضبًا تعني وال املايض عىل
تعني إنها لتونا، بينا كما البرشية الخربة زمانية إثبات جوهريٍّا هي فالتاريخية ميتة،
ال مسألة وهذه واملستقبل، املايض أفق يف إال األمر حقيقة يف الحارض نفهم ال أننا
التاريخية هذه إبراز أن عىل ذاتها، الخربة بنية يف متأصلة هي بل واع، جهد عىل تعتمد
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التاريخية نفرتض أن بوسعنا يعد فلم مؤكدة، تأويلية نتائج له النور إىل وإخراجها
إنها اإلنسانية، الخربة تاريخية عن تماًما غريبة مقوالت يف مصوٍغ بتحليٍل ونقنع التأويل
واضحة مهمتنا وأن علمية، مقوالت يف فهمها ينبغي ال الخربة أن قاٍس بوضوح تكشف

املعاشة.6 الخربة طبيعة تالئم «تاريخية» مقوالت إيجاد جلية:

Expression التعبري (2-3)

الرضوري ومن «الخربة-التعبري-الفهم»، التأويلية دلتاي صيغة يف الثاني الحد وهو
التعبريية بالنظريات آليٍّا يُلحقه أال ينبغي املصطلح لهذا دلتاي استخدام أن إىل االنتباه
مثًال فنحن الذات-املوضوع، نموذج حدود يف مصوغة النظريات هذه أن ذلك الفن، يف
ونظرية مشاعرنا، عن «نعرب» نحن «باملشاعر»: آيل شبه بشكل «تعبري» لفظة نصل
وردزورث مثل وشاعر للمشاعر، رمزي تمثيل أنه عىل الفني العمل ترى الفن يف التعبري
تدفق أنها عىل القصيدة إىل ينظر الشعري) الخلق يف التعبري نظرية دعاة من (وهو

عارمة. ملشاعر تلقائي
تدفق إىل يشري ال فهو Ausdruck «تعبري» لفظة يستخدم حني فهو «دلتاي»، أما
تجسيًدا األوىل بالدرجة لس دلتاي عند التعبري بكثري، وأشمل أعم يشء إىل بل شعور، وال
قانون، فكرة، إىل يشري أن للتعبري يمكن الحياة»، عن «تعبري هو بل واحد شخص ملشاعر
التعبري لإلنسان، الداخلية الحياة بصمة يعكس يشء أي إىل أي لغة، اجتماعي، شكل

للشعور. رمز مجرد ليس إذن
Objec- «موضعة» إىل بل «تعبري»، إىل ال Ausdruck لفظة ترجمة أمكننا وربما
للموضعة التأويلية الداللة أما واإلرادة)، والشعور، (املعرفة، اإلنساني العقل tification
امُلعاشة للخربة ثابت «موضوعي» تعبري عىل يركز أن للفهم يمكن بفضلها أن فهي
يمكن ال Introspection فاالستبطان االستبطان، خالل من به اإلحاطة محاولة من بدًال
الخربة يف املبارش التأمل أن دلتاي أدرك فقد اإلنسانية، للدراسات كأساس ينهض أن
عن تعبري ذاته هو تصور (٢) إىل وإما إيصاله، يمكن ال حدس (١) إىل: إما يؤدي
معرفة إىل وال النفس معرفة إىل ال مأمونة غري طريقة إذن االستبطان الداخلية، الحياة

.Ibid., pp. 107–111 6
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عىل تنصب أن بالرضورة ينبغي اإلنسانية فالدراسات اإلنسانية، الدراسات يف اإلنسان
الحياة موضعة عىل تنصب إذ الدراسات؛ فهذه Expressions of Life الحياة» «تعبريات
للدراسات يمكن املوضوعات من أنواع أية عىل ولكن صميمها، يف تأويلية دراسات هي
اإلنسانية الدراسات مجال مسألة يف تماًما محدًدا دلتاي كان لقد تنصب؟ أن اإلنسانية
الروحية.» العلوم نطاق يف يقع فهو اإلنسان روح فيه موضعت يشء «أيما ونطاقها:
يف الحقيقي موضوعه يجد والفهم الفهم، سعة بقدر واسع الدراسات هذه محيط إن

ذاتها.7 الحياة موضعة

امُلعاشة للخربة موَضعة بوصفه الفني العمل (أ)

سيما وال الفني، للعمل فهمنا يقع فأين االتساع، بهذا اإلنسانية الدراسات نطاق كان إذا
األدبي؟ الفني العمل

عند (الحياة لإلنسان الداخلية الخربة أو للحياة املختلفة املظاهر دلتاي يصنف
فالخربة نفسها، املعاشة الخربة وراء عميًقا مصدًرا ليست ميتافيزيقيٍّا، شيئًا ليست دلتاي
أصناف ثالثة إىل يميض) أن للتأمل ينبغي وال يصح ال وراءه الذي اليشء ذلك هي اإلنسانية
مضمون «مجرد للفكر) الكربى والصور واألحكام، املفاهيم (أي Ideas األفكار (١) كربى:
درجة عىل لذلك وهي فيه؛ يظهر الذي والزمان واملكان الشخص عن مستقلة وهي فكري»
فعل كل يف ألن التأويل؛ يف أصعب وهي Actions األفعال (٢) اإليصال. وسهولة الدقة من
يف أثرت التي العوامل تحديد يمكننا كبرية صعوبة بغري ليس ولكن محدد، غرض هناك
كله، املجتمع يشمل عمومي فعل هو املثال سبيل عىل القانون الفعل، إىل أدى الذي القرار
أن القانون من يُراد كان ما معرفة مثًال باإلمكان فليس الصعوبة، نفس عليه ترسي ولكن
Expressions امُلعاشة» الخربة عن «تعبريات أخريًا وهناك (٣) وضعه. تم عندما يضبط
كالهتاف الباطنة الحياة عن التلقائية التعبريات من تمتد وهي ،of Lived Experience
الفنية». «األعمال يف واملتجسدة الواعي والتحكم الروية تمليها التي التعبريات إىل واإليماء
أنهما عىل واألفعال، األفكار األولني، التصنيفني إىل — عامة بصفة — «دلتاي» يشري
تخصيًصا األكثر املصطلح لها يدخر أن إىل أميل كان فقد الثالث أما الحياة»، «مظاهر

.Ibid., pp. 111-112 7
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أكمل الداخلية اإلنسانية الخربة تجد الثالثة الفئة هذه يف املعاشة»، الخربة «تعبريات
دلتاي: يقول ، تحدٍّ أكرب الفهم يواجه وفيها تعبري،

عالقة ثمة واألفعال، األفكار عن ا تامٍّ اختالًفا املعاشة الخربة تعبريات «تختلف
التعبري بوسع بها، ويأتي يُحدثها الذي الفهم وبني ذاتها الحياة عن كتعبري بينها خاصة
أن ذلك يدِرك، أن استبطاٍن ألي يمكن مما أكثر الباطنة الحياة سياق من يتضمن أن

اإلطالق.» عىل الوعي يضيئها ال أعماق من ينبع التعبري
أو اإليماء مجرد ووثوقه مرونته يف يتخطى — الحال بطبيعة — الفني العمل
أو ذاتها الخربة إىل يشري فهو الفن أما تزييفها، يمكن فاإليماءات يُقاس، ال بما الهتاف

التزييف: من بمأمٍن فهو ولذلك عنها يعرب
الكاتب) أو الفنان أو (الشاعر خالقها عن ما رؤيٌة تنبت العظيمة الفنية األعمال «يف
أن يحاول حقيقي فني عمل هناك ليس ، يُعربِّ ممن خداٌع فيه ليس عالٍم إىل فنرتحل
أن يريد ال الفني العمل أن األمر وحقيقة ملؤلفه، الباطن للمحتوى مخالًفا واقًعا يعكس
باقيًا.» مرئيٍّا، ثابتًا، ذاته، يف ا حقٍّ هناك: يقف بل مؤلفه، عن اإلطالق عىل يشء أي يقول
موقف أو برشي فعل أي ويف اإليماءات يف املوجودة التزييف ملشكلة مكاٌن يعد لم
إىل بل اإلطالق عىل مؤلفه إىل يشري ال الفني العمل أن «ذلك املصالح، فيه تصطرع برشي
الدراسات موضوعات أكثر هو الفني العمل فإن بالتحديد السبب ولهذا ذاتها.» الحياة
الفني الفهم يصبح واملوضوعي الثابت الوضع بهذا وخصوبة، وثباتًا وثوًقا اإلنسانية
أو حلقٌة والفعل املعرفة بني القائمة الحدود يف تبزغ «هكذا ممكنًا، أمًرا للتعبري الوثيق
النظرية.» أو التأمل أو املالحظة يف متاٍح غري بعمٍق نفسها عن الحياة فيه تفصح عالٌم
أعظمها الفنية األعمال جميع بني هي (األدب) اللغة يف املتجسدة الفنية األعمال ولعل
الباقية الثابتة املوضوعات هذه وجود وبسبب لإلنسان، الباطنة الحياة كشف عىل قدرًة
تفسري حول النظريات من حشٌد بالفعل ظهر فقد الحالة) هذه يف األدبية (األعمال
إىل تهدي أن يمكن الهرمنيوطيقا مبادئ أن «دلتاي» يؤكد الهرمنيوطيقا، هو النصوص
عىل يقوم الباطنة الحياة بنية فهم فإن يشء كل «فوق أنه ذلك الفهم، يف عامة نظريٍة
تأخذ هكذا كامًال.» تعبريًا الباطنة الحياة نسيج عن تعرب التي األعمال األعمال، تفسري
غري نظريًة تصبح إذ السابق؛ يف أخذته مما أكرب جديدة داللًة دلتاي عند الهرمنيوطيقا
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وتعرب ذاتها عن الحياة تكشف كيف يف نظرية بل النصوص، تفسري مجرد عىل مقترصٍة
األعمال. يف نفسها عن

ألنه محض؛ وشخيص فردي واقٍع عن تعبريًا ليس الحالة هذه يف التعبري أن غري
فإنه الكتابة شكل التعبري يأخذ عندما آخر، شخص جانب من فهمه يتعذر عندئٍذ
يشءٌ هي الخربة فإن وباملثل واملتلقي، الكاتب بني مشرتٌك وسيٌط وهي اللغة، يستعمل
هكذا الخربة، تماثل بفضل األمر حقيقة يف يأتي فالفهم واملستمع، القائل بني مشرتك
خاللها، ومن فيها املوضوعي الفهم يحدث عمومية بناءات وجود نفرتض أن يمكننا
عن بل السيكولوجية، النزعة تذهب كما اإلطالق عىل شخٍص عن تعبريًا ليس إذن التعبري
االجتماعي-التاريخي الواقع هو ذلك الخربة، يف نفسه عن يكشف اجتماعي-تاريخي واقع

ذاتها.8 للخربة

Understanding الفهم (3-3)

«الخربة- دلتاي صيغة يف اآلخرين املفتاحني الكلمتني شأن شأنها «الفهم»، لكلمة
إىل تشري ال فهي الدارج، االستعمال يف معناها عن يختلف خاص معنى التعبري-الفهم»،
بها يسمي لكي «فهم» كلمة دلتاي يدخر بل مثًال، رياضية مسألة مثل عقيل تصوٍر فهم
معرفية عملية ليست إنها آخر، شخٍص عقل بفهم العقل يقوم فيها التي العملية تلك
نفرس «إننا الحياة، تفهم الحياة حيث الخاصة اللحظة تلك هي بل اإلطالق، عىل خالصة
النشاط بواسطة Understand نفهم ولكننا محضة، فكرية عمليات بواسطة Explain
عبارته يف الكفرة هذه عن دلتاي ويعرب اإلدراك.» يف الذهنية القوى لجميع املشرتك
الفهم نفهمه.» أن علينا فينبغي اإلنسان أما الطبيعة، نفرس «نحن الشهرية: املحكمة
الذي الفعل إنها الحية، اإلنسانية إدراك بواسطتها لنا يتم التي الذهنية العملية هو إذن
الخربة شأن شأنه ،Understanding وللفهم ذاتها، بالحياة لنا اتصال أفضل يشكل

العقيل. التنظري عن يَنِدُّ معنٌي امتالءٌ ،Erlebnis املعاشة
االحتماالت أيًضا لنا يفتح بذلك وهو الفرديني، األشخاص عالَم الفهُم لنا يفتح
معايشة وإعادة انتقال هو وإنما فكري، فعل مجرد الفهم ليس نحن، طبيعتنا يف الكامنة

.Ibid., pp. 112–114 8
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واعية مقارنٍة عملية الفهم وليس املعاشة، الخربة يف آخر شخٌص يجده كما العالم
إىل التأمل عىل سابقة بطريقٍة املرء انتقال فيها يتم صامت تفكري عملية بل لية، تأمُّ

اآلخر. الشخص يف نفسه اكتشاف ليعيد املرء إن اآلخر، الشخص دخيلة
العلمي، التفسري مجرد عن الفهم بها يختلف التي الطريقة تُِربز أخرى حقيقة ثمة
بالرضورة ليس فالفهم عملية، اعتباراٍت أي عن بمعزل ذاته يف قيمًة للفهم أن وهي
بالجوانب نلتقي وحده الفهم خالل فمن ذاته، بحد خريٌ هو بل آخر، ليشءٍ وسيلًة
فحسب ذاته أجل من ليجذبنا «الشخص» لغز «إن الواقع: من التصورية وغري الشخصية
الفرد، عاَلم يبزغ الفهم هذا مثل ويف الدوام.» عىل وعمًقا جدًة تزداد للفهم محاوالت إىل
املالئمة الفهم وظيفة تكمن هنا ها وإبداعاته، اإلنسان عىل يشتمل الذي العالم ذلك
قبل، من شاليرماخر سلفه أكد مثلما دلتاي، ويؤكد وجه، أتم عىل اإلنسانية للدراسات
العلمية، التفسريات أما ذاته، أجل من «الجزئي» عند بحبٍّ ترتيث اإلنسانية الدراسات أن
الرسائل بعض تكون وحني آخر، يشء أجل من تُقدر بل ذاتها، يف تَُقدَّر قلما فهي
األشياء») طبيعة «يف لوكريتس رسالة مع الحال هو (كما ذاتها بحد لنا ممتعًة العلمية
أصح، بمعنى إننا، لإلنسان؛ الداخلية الطبيعة لفهم مفاتيح أنها عىل نراها إنما فنحن

التفسري. مجرد إىل وليس الفهم ومقوالت اإلنسانية الدراسات داخل إىل نَِلُج

دلتاي هرمنيوطيقا يف «التاريخية» معنى (4)

ال��ده��ر م��ن ال��خ��روج اس��ط��اع م��ا ال��ده��ر ع��ن ع��م��ره ب��ق��ي��ة ج��ب��ري��ٌل ط��ار ول��و

املعري

تعني ماذا ولكن a Historical Being تاريخي» «كائٌن اإلنسان أن عىل مراًرا دلتاي ألح
فهم أجل من ليس األهمية، من كبري جانب عىل هنا الجواب املقام؟ هذا يف «تاريخي» كلمة
«التاريخية» مفهوم سيمارسه الذي التأثري بسبب أيًضا بل فحسب، دلتاي هرمنيوطيقا

الالحقة. التأويلية النظرية عىل
وال موضوًعا، بصفته بإزائنا يقف ماضيًا شيئًا ليس «دلتاي» تصور يف التاريخ
اإلنسان أن وهي للجميع موضوعيٍّا الواضحة الحقيقة تلك إىل تشري عنده «التاريخية»
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وِقرص اإلنساني الوجود زوال إىل تشري ال إنها الزمن، مسار يف ويموت ويعيش يُولد
أمرين: تعني «دلتاي» عند التاريخية للشعر، موضوٌع هو والذي عمره،

وتركته إرثه تشكل التي املصوغة التعبريات امتالك الدوام عىل اإلنسان يتوىل وفيما
العبودية، من شكًال ليس للمايض الفهم فهذا إبداعية، بطريقة «تاريخيٍّا» يصبح فهو
ما يريد أن عىل بقدرته والوعي الدوام عىل املتنامي الذاتي الفهم حرية الحرية، من بل
لديه بأن القول املمكن فمن ذاتها، ماهيته يغري أن اإلنسان بقدرة دام وما سيكونه،

الَخلق. عىل وجذرية حقيقية قًوى لديه إن ذاتها، الحياة يغري أن عىل القدرة
دائًما فاملعنى للفهم: الصميمة الزمانية عن آنًفا قلناه ما يدعم أن ذلك شأن من إن
هذه تصبح فشيئًا وشيئًا املستقبل، يف ويمتد املايض، يف يمتد «سياق/أفق» يف يقف
عىل «التاريخية» لفظ يقترص «ال بحيث «التاريخية»، مفهوم من يتجزأ ال جزءًا الزمانية
يف اإلبداعي تناهيه وإىل وتأويلها، ذاته فهم يف التاريخ عىل اإلنسان اعتماد إىل اإلشارة
الزمانية وإىل التاريخ، من الفكاك استحالة إىل أيًضا يشري بل تاريخيٍّا، ماهيته تحديد

فهم.» لكل الصميمة
أن يصح بحيث دلتاي كتابات كل يف واضحة «التاريخية» لهذه التأويلية والنتائج
مفهوم هو والتعبري، الحياة وحدة مفهوم جانب إىل التاريخية، مفهوم إن بولنو مع نقول
فإن الحياة فالسفة من سواه عن «دلتاي» اختلف فإذا دلتاي، فلسفة لفهم محوري
من هو دلتاي كان لقد وغريه، «برجسون» عن يفرقه ما هي بالتحديد «التاريخية» هذه
«جميع فإن بحق بولنو الحظ وكما بالتاريخية، الحديث لالهتمام الحقيقية الدفعة أعطى

واملؤكدة».9 الحاسمة بدايتها دلتاي يف تجد اإلنسان تاريخية لفهم الحديثة املحاوالت
وال نفسها، دلتاي تأويلية فال للتاريخية، الحديثة التصورات أبو باختصار إنه
تاريخية وبخاصة التاريخية، ضوء يف إال تصورها يمكن وجادامر، هيدجر تأويلية
ومن للمايض، دائٍم تأويٍل عىل معتمًدا بوصفه اإلنسان إىل ترى التأويلية فالنظرية الفهم،
لتأويل وفًقا نفسه يفهم الذي التأوييل» «الحيوان ذلك هو اإلنسان بأن القول أمكن هنا
وقراراته، أفعاله يف دائًما وناشٍط حاٍرض مرياٍث املايض، من تسلمه مشرتٍك وعالٍم مرياٍث

النظرية. أُُسَسها الحديثُة الهرمنيوطيقا تجد التاريخية يف أنه القول وصفوة

.Ibid., p. 117 9
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والفهم التأويلية الدائرة (5)
Hermeneutical التأويلية» «الدائرة مبدأ إطار يف تحدث الفهم عمليات أن «دلتاي» يرى
ومعناه داللته يأخذ «الكل» أن ومفاده قبل، من وشاليرماخر آست به رصح الذي Circle
والكلمة «كل»، إىل باإلحالة إال فهمها يمكن ال نفسه الوقت يف و«األجزاء» «األجزاء»، من
يف الفهم به يظفر الذي ذلك هو فاملعنى Meaning «املعنى» كلمة هي هنا املحورية

واألجزاء. الكل بني املتبادل الجوهري التفاعل عملية
التفاعل عىل واضًحا مثاًال لنا تقدم اللغوية «الجملة» فإن قبل، من أرشنا وكما
األجزاء معنى من فنحن الفهم: عملية يف الطرفني أهمية وعىل واألجزاء الكل بني املتبادل
نمٍط إىل املفردة الكلمات يف الالتحديد حالة بدوره يغري الذي الكل ملعنى بفهٍم نظفر
الكل بني توجد نفسها العالقة بأن يرصح ثم املثال هذا دلتاي يورد معنى، وذي ثابت
أو لحدٍث املمكن ومن األجزاء، معنى من مستمد الكل فمعنى املرء، حياة يف واألجزاء
وبحيث له، معنى ال شيئًا قبل من معنى ذا كان ما يصبح بحيث حياتنا تغري أن خربٍة
األجزاء معنى يحدد الكل معنى إن رجعي، بأثٍر عظيًما معنًى هينٌة ماضيٌة خربٌة تأخذ
من العالقة هذه نرى ونحن بأجزاء، كلٍّ عالقة إنه تاريخي، يشء هو واملعنى ووظيفتها،
عاليًا شيئًا ليست إنها األجزاء، من بعينه لتجمع بالنسبة معني زمن يف معينة نظر وجهة

دائمة. بصفة تاريخيٍّا محددة تأويليٍة دائرٍة من جزء بل عنه خارًجا أو التاريخ عىل
معنى أن ذلك من املوقف، من جزء إنه ،Contextual «سياقي» أمٌر إذن املعنى

وموالي»: ملليكي ألقول «جئت أو وسيدي» مليكي عىل ألسلم «جئت عبارة

الكرز». «بستان يف القديم الخادم (١)
«فاوست». يف الخاص التابع (٢)

كرامازوف». «اإلخوة يف سمردياكوف (٣)
لري». «امللك يف ِكنت (٤)

من األخري املشهد يف سياقها، يف الجملة هذه معنى إىل بإيجاز — اآلن — ولننظر
محتًرضا، يلهث وجعل إدموند سقط أن وبعد املعركة انتهت أن بعد لري»، «امللك مرسحية
عالم فأي ومؤثرة، بسيطة استئذان بكلمات العظيم والئه عن ويُعرب ِكنت، املخلص يدخل
كنت عالقة فيها نسمع ال إننا هنا! Master (موىل) «سيد» كلمة عنه تفصح املعنى من
لألشياء، الرتاتبي النظام يف البسيط الوالء تيمة الصدى، برجع نسمع، بل فحسب، بلري
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عملية داللة لها إن بلري، وعالقته ِكنت عن التعبري مجرد تتجاوز الكلمات هذه بالطبع
يفجر الذي هنا؟» هو «أليس بالسؤال مبارشة متبوعة البسيطة الجملة هذه ألن فاعلة؛
للريوكورديليا، املشئوم الغياب إىل الفور عىل االنتباه ويرتكز للمرسحية، املأساوية النهاية
بمحاولة يقوم وأن حياتهما، عىل بالقضاء أمر قد بأنه يخربهم أن إىل إدموند يدفع والذي
سيًدا وليس نفسه عىل اآلن سيًدا العجوز، «السيد» يدخل هنالك األمر، إللغاء مجدية غري
الذي الكنز ذراعيه عىل حامًال يدخل الحقيقية، السيادة يف فشله جرها التي األحداث عىل
معنى اعرتى الذي التغري أهول فما (كورديليا)، هباء أنه عىل عنه وألقاه ما يوًما ازدراه
بتقسيم قراره معنى األحداث غريت ما وشد املرسحية! خالل لري عند و«الوالء» «الحب»

مملكته!10
بمنظور مرتبط دائًما فهو عالقة، مسألة إنه الزمن، تغري لقد تاريخي، يشءٌ املعنى
كمرسحية لري امللك «معنى» حتى صلبًا، ثابتًا شيئًا ليس املعنى األحداث، منه تُرى
مغاير اجتماعي سياٍق ويف الربوبي الطبقي العالم زوال بعد عندنا فمعناها يتغري،
التفسريات تاريخ إن شكسبري، معارصي لدى عليه كان عما مختلف أنه بد ال تماًما
للقرن وشكسبري عرش، السابع للقرن شكسبري هناك أن لنا لتُظهر لشكسبري املرسحية
صيغة هناك أن مثلما تماًما العرشين، للقرن ورابًعا عرش، للتاسع وآخر عرش الثامن
وأفالطون الوسيط العرص وأفالطون املبكرة املسيحية أفالطون وهناك ألفالطون أرسطية
املوقف يف يقف دائًما فالتفسري العرشين، القرن أفالطون وحتى عرش السادس القرن
الذاتي اكتفاؤه بلغ مهما ذلك عىل يتوقف املعنى إن نفسه، املفرس فيه يقف الذي نفسه

حوار. أو قصيدة أو مرسحية داخل الظاهري
غري مختلفة أنماط له يكون قد املعنى أن إىل ذهب حني دلتاي صواب يتجىل هكذا
مسألة هو املعنى أن ورغم إنه الرابطة، القوة أو العالقة أو التماسك من نمط دائًما أنه
إنه طليق! عائم فني تكوين مثل فراغ» يف «معلق أنه يعني ال هذا فإن وسياق، عالقة
الذي املوضوعي غري اليشء ذلك إنه كموضوع، قبالتنا يقف بذاته مكتفيًا شيئًا ليس
الجزء عالقة من أساسيٍّا املعنى «ينمو دلتاي: يقول ما، معنًى نستظهر حني نموضعه
يف داخل فاملعنى أخرى وبعبارة امُلعاشة.» الخربة طبيعة يف املتأصلة العالقة تلك بالكل،

١٩٨٦م، بغداد، والنرش، للرتجمة املأمون دار جربا، إبراهيم جربا ترجمة لري، امللك شكسبري، وليم 10

ص١٥٦–١٦١.
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التي الجامعة األساسية «املقولة إنه امُلعاشة، الخربة يف مشاركتنا يف أي الحياة، نسيج
بل ميتافيزيقيًا شيئًا ليست آنًفا، قلنا كما والحياة، للفهم»، قابلة الحياة تحتها تصبح

املأثور: قوله دلتاي يقول األساسية، الحقيقة هذه يف ُمعاشة»، «خربة

البداية نقطة تشكل أن يجب التي األساسية الحقيقة أو العنرص هي الحياة
أن يمكن ال وراءه الذي اليشء ذلك إنها الداخل، من تُعرف إنها للفلسفة،

العقل. محكمة إىل بها يُزج أن يمكن ال الحياة نميض،

للفهم قابلة تصبح فالحياة العقل، من أعمق موقع يف هو الحياة فهم إىل منفذنا إن
العالقات من عالم يُشيَّد أن يمكن املوضوعات مجال يف هنا ها موضعتها، خالل من
ليس ذاتيٍّا، شيئًا ليس املعنى املعاشة، الخربة معرض يف األفراد يفهمها التي الحقيقية
رابطة داخل حقيقية لعالقٍة إدراٌك هو بل ،(Object (املوضوع اليشء عىل للفكر إسقاًطا
ندخل أن يتضمن أمر هو معنًى نفهم فأن الفكر، يف الذات-املوضوع انفصال عىل سابقة
إنه حولنا، املنبثة املموضعة «الروح» صور مع خيالية، عالقة وليس حقيقية، عالقة يف
تأويلية دائرة داخل املوضوعي الروح وبني الفرد الشخص بني متبادل تفاعل مسألة
رضوب مختلف عىل يُطلق الذي االسم هو املعنى مًعا، االثنني تفاعل مسبًقا تفرتض

املتبادل. التفاعل هذا يف العالقات
واقع يف هناك، فليس للهرمنيوطيقا: األهمية بالغة أخرى نتيجة املعنى ولدائرية
يعني مسبًقا، األخرى األجزاء يفرتض جزء كل دام ما للفهم، حقيقية بدء نقطة األمر،
يتم للفهم فعل فكل Pre-Suppositionless مسبقة» فروض «بال الفهم استحالة ذلك
إىل» «بالنسبة إال شيئًا يفرس ال املرء فإن العلوم مجال يف وحتى ُمْعًطى، أفٍق سياق يف
املعاشة» «الخربة يتخذ الفهم فإن اإلنسانية الدراسات ويف ما، مرجعي إطار ل» «وفًقا أو
مالئًما فهًما ليس إليها ينتسب وال املعاشة بالخربة يتعلق ال الذي والفهم له، كسياق
عىل يبعث ملما وإنه (Geisteswissenschaften الروحية (العلوم اإلنسانية للدراسات
مقوالت ويطبق املعاشة الخربة تاريخية يغفل تأويٍل أيُّ «املوضوعية» يدعي أن السخرية
الظاهرة بتحريف قام قد التأويل هذا مثل أن ذلك تاريخية، موضوعاٍت عىل زمانية ال

البداية. منذ
فإن التأويلية، الدائرة من جزء هو الذي الخاص أفقنا داخل دائًما نفهم إننا وحيث
اإلحالة بواسطة نفهم فنحن األشياء، من يشء ألي موقفي غري فهم أي وجود املتعذر من
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بها يضطلع أن املفرس عىل يتعني التي املنهجية املهمة أن يتبني ذلك من لخربتنا، الدائمة
طرًقا يجد أن بل حال)، كل عىل مستحيل أمر (وهو موضوعه يف كليٍّا نفسه يغمر أال هي
نبني سوف كما وهذه، النص، أفق وبني الخاص أفقه بني املتبادل للتفاعل عمليٍّا ممكنة
داخل نحقق، أن يمكننا كيف كبريًا: انتباًها جادامر أوالها التي املسألة هي بعد، فيما
مقدًما يُقحم ال النص عىل معينًا انفتاًحا استخدامه، من مناص ال الذي الخاص أفقنا

عليه؟ الخاصة مقوالتنا

خالصة

التأويل لفلسفة «دلتاي» أهمية

سياق يف وضعها بأن وذلك الهرمنيوطيقا، نطاق توسيع يف كبريًا إسهاًما «دلتاي» أسهم
النزعة من ا جدٍّ قريبًا املبكر التأوييل تفكريه كان وقد اإلنسانية، الدراسات يف التأويل
تطوٍر وعرب جهٍد بعد إال النزعة هذه من يتخلص ولم شاليرماخر، عند السيكولوجية
«الخربة عن التعبري عىل منصبٌّ أنه عىل للتأويل تصوٍر إىل يصل لكي تدريجي؛ فكري
الهرمنيوطيقا، أصبحت ذلك إىل وصل أن منذ أنه غري مؤلفه، إىل إحالٍة ودون املعاشة»
من هدفني بذلك دلتاي حقق وقد اإلنسانية، الدراسات أساس هي النفس، علم وليس
ثابت وضع له يشء عىل التأويل مشكلة ركز قد أوًال التصور فهذا الكربى: أهدافه أهم
صواب ذات معرفٍة بلوغ يف تأمل أن اإلنسانية للدراسات أمكن وبذلك وموضوعي، ودائم
املوضوع هذا أن ثانيًا الواضح ومن ما، حد إىل ذاته يف ثابتًا موضوعها دام ما موضوعي،
إىل اإلحالة خالل من إال يُفهم أن يتعذر إذ علمية؛ ال «تاريخية» للفهم ُطُرق إىل يدعو
متزايد بعمق النفاذ، املحال ومن وزمانية، تاريخية من به تتصف ما بكل ذاتها الحياة

التاريخي. الفهم خالل من إال الحياة، تعبريات معنى إىل الدوام، عىل
يتحدث، أن املرء بمقدور عاد فقد األدب: بنظرية تتعلق نتائج ذلك عىل يرتتب
عىل ال «الشكل» إىل ينظر وأن ما، أدبي عمٍل يف Truth «الصدق» عن ومعقولية، بحق
هو دلتاي عند الفن داخلية، لحقائق رمز أنه عىل بل ذاته، حد يف منفصل عنرص أنه
ملاذا الحياة: ألرسار املعاشة الخربة يف متجذٌر العظيم واألدب الحياة، عن تعبرٍي أنقى
الغامض ومكانه وضعفه، اإلنسان قوة رس ما ونكره، ونحب ونحزن ونفرح ونموت نُولد
التعبري حقق ألنَّه الفن قدر املرء «إذا قال: حني بولنو أصاب وقد الطبيعة، يف امللتبس
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العمل أن فرغم فحسب.» ذاته ألجل الفن يقدر إنما أنه يغفل إذن فإنه الحياة، عن
صامتًا ليس العمل فإن أخرى، غاية ألي وسيلة ليست ورؤيته ذاته، يف خريٌ هو الفني
الفن، ذاته. يتخطى ما ليشءٍ مرتبط وهو الداخلية، طبيعته يخاطب هو بل اإلنسان تجاه
املتطرفني الجماليني بعض يفرتض كما باألشكال حر لعب مجرد ليس آخر، بتعبري
للحياة الثَّرَّة الينابيع عن يعرب الذي الروحي الغذاء من رضب الفن بل ،Aestheticians
ومهمتها الحديثة لالستطيقا الثالث «الحقب كتابه مستهل ويف فيها، نضطرب التي
طلب عن نكف أن «عىس شيلر: قول له كشعاٍر دلتاي يضع (١٨٩٢م) الحارضة»
ال الحال، بطبيعة هنا، Truth (الصدق) الحق الحقيقة.» طلب به ونستبدل الجمال

الداخلية. للحقيقة األمني التمثيل إىل يشري بل ميتافيزيقي، بمعنًى يُستخدم
الذاتي الفهم تاريخية سياق يف األدبي الفني العمل تأويل دلتاي يضع هكذا
موروثًا (شيئًا) موضوًعا يفرس أن عليه يتعني ألنه فقط ليس تاريخي إنه لإلنسان،
يف هو موقعه ومن هو زمانيته أفق يف املوضوع يفهم أن يجب املرء ألن بل تاريخيٍّا،
لنفسه، اإلنسان فهم يتضمن املعرب العمل وألن املرء)، وموقع املرء زمانية (أي التاريخ
فهمنا أفق عن منفصل (أي ا حقٍّ «موضوعي» هو وال «ذاتي» هو ال واقًعا يفتح فهو
خارٍج معنًى فهم بمشكلة التأويل يَْجبَه هذا فإن امليثودولوجية، الوجهة ومن ألنفسنا)،

العلمي. التفكري تميز التي «الذات-املوضوع» قسمة عن — ما بطريقة —
وبوسعنا كثرية، أموٌر وتغريت دلتاي منذ الهرمنيوطيقا يف كثريٌة مياٌه جرت لقد
العملية النزعة من التخلص يف النجاح تمام ينجح لم أنه الحايل موقعنا من نالحظ أن
اليوم نرى إننا يتجاوزها، أن نفسه عىل أخذ التي التاريخية للمدرسة واملوضوعية
علميٍة مُلثٍُل انعكاًسا نفسها هي كانت موضوعيٍّا» الصائبة «املعرفة طلب أن أكثر بوضوح
نفسها هي «الحياة» بأن نرصح أن أمكننا وربما الذاتي، فهمنا لتاريخية تماًما مناقضٍة
رغم هيجل عند Objective Spirit املوضوعي» «الروح ل مريب بشكل قريبة مقولة
وقائع عىل الهرمنيوطيقا تأسيس ومحاولته املطلقة للمثالية ومناوأته دلتاي اعرتاض
إىل نََظَر أنه كذلك دلتاي عىل نأخذ وقد ميتافيزيقي، عنرص أي من خالية إمبرييقية
وأنه املؤلف، لخربة بناء وإعادة معايشة إعادة أنه عىل — شاليرماخر فعل كما — الفهم
بالطبع هي لبيتهوفن التاسعة السمفونية فهم عملية ألن ذلك اإلبداع؛ لفعل مماثل ثم من
الكيل، تأثريه يف ليخاطبنا العمل إن لها، بيتهوفن إبداع عملية عن االختالف غاية مختلفة

العمل. يف «يُقال» ما «نفهم» لكي امتالكها يلزمنا ال معرفًة تقتيض خلقه فعمليات
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إىل كبرية خطوات بها وخطا العامة الهرمنيوطيقا مرشوع جدد قد دلتاي أن عىل
لقد بعد، فيما ا هامٍّ تطوًرا فيه أحرزت الذي «التاريخية» أفق يف وضعها لقد األمام،
أبا بحق دلتاي نعد أن املمكن ومن الذاتي، الفهم زمانية يف هيدجر لتفكري األسس أرىس

املعارصة. التأويلية «اإلشكالية»
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السابع الفصل

الفينومينولوجيا؟ ما هرسل:

(البحتة) الخالصة الفينومينولوجيا (1)

١٩١٧م فرايبورج يف االفتتاحية املحارضة
األعزاء أصدقائي األجالء، زمالئي سادتي، سيداتي،

مجاالت شتى يف املذهلة باألحداث َلتَُعجُّ فيها، نعيش أن لنا َر ُقدِّ التي الحقبة إن (١)
كل يف السابقة األجيال جهود أنشأته يشء من فما البرشي، للجنس الروحية الحياة
راسخ أسلوب من وما مؤتلًفا، كليٍّا نسًقا صار أن إىل وتعهدته الثقافة، حقول من حقل
يبحث وطفق اآلونة هذه يف التغري اعرتاه إال معياًرا، أو منهًجا بوصفه واستتب تأسس
يف أكرب: بحرية ينمو أن جنب، له يهدأ لم الذي للعقل، بها يتسنى جديدة أشكال عن
اإلطالق عىل بأقلها وليس الجميلة، الفنون يف التقنية، يف واالقتصادية، السياسية الحياة
النظري، للكمال نموذًجا قديًما كانت التي الرياضية الطبيعية العلوم وحتى العلوم، يف

البناء. إعادة من عقود بضعة خالل كليٍّا تغيريًا أسلوبها غريت قد
الفلسفات كانت الفلسفة مجال ففي الصورة، هذه عن يشء يف الفلسفة تشذ وال (٢)
فلسفات هي الهيجلية بالفلسفة اإلطاحة أعقبت التي الفرتة يف طاقاتها استنفدت التي
املايض، لفلسفات إنتاج إعادة بمثابة الفلسفات هذه كانت لقد األساس، بالدرجة النهضة

العظام. املايض مفكري إىل تعود الجوهري محتواها من وشطر مناهجها وكانت
النهضة، إنتاج تعيد ال فلسفة تماًما، جديدة فلسفة إىل تلح الحاجة عادت لقد (٣)
معانيها عىل جديد من الضوء مسلطًة جذري بشكل الفلسفية املشكلة استجالء تعيد بل
أساسها عىل تُصاغ أن يجب التي األوىل األرضية إىل بذلك تنفذ لكي الرئيسية؛ وأفكارها

أصيل. علمي حل عىل تعثر أن لها كان إن املشكالت
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«الفينومينولوجيا إنه الفلسفة، مجال داخل ينشأ جديد أسايس علم هو ها (٤)
يقل وال له، نهاية ال عريض ومجال تماًما جديد نمط ذو علم إنه (البحتة)»، الخالصة
الخالصة الفينومينولوجيا هذه عىل الحديثة. العلوم من أيٍّ عن منهجيًة رصامًة
هذه عن قوتها، األفرع هذه تستمد نموها خالل ومن الفلسفة، أفرع جميع تتأسس
املذاهب تعجز الذي وموضوعها منهجها عن أتحدث: أن أريد الخالصة الفينومينولوجيا

كنهه. وإدراك رؤيته عن الطبيعية
وهذا املحضة، بالظواهر الخاص العلم هي أنها الخالصة الفينومينولوجيا تدعي (٥)
أن دون عرش الثامن القرن منذ عديدة أسماء تحت نشأ والذي «الظاهرة»، عن التصور

آخر. يشء أي قبل له نعرض أن ينبغي ما هو الضوء، عليه يُسلط
،Truth و«الصدق» Object «املوضوع» بني الرضوري لالرتباط أوًال سنعرض (٦)
مغلقة منظومة تناظره موضوع فكل معانيها، بأوسع الكلمات هذه مستخدمني واملعرفة،
التي العمليات من مثالية منظومة أخرى جهة من وله عليه، تصدق التي «الحقائق» من

عارفة. ذات أي إىل والحقائق املوضوع يُقدم أن بفضلها يمكن
عمليات أنها األدنى املعريف املستوى يف فسنجد العمليات هذه يف النظر أنعمنا إذا
يف اليشء بإدراك تقوم (عيان/معاينة) حدس عمليات أعم، بمعنى أو خربة، أو تجربة

األصلية. نسخته
جميع ويف الحدوس أنواع كل يف يحدث بذلك شبيًها شيئًا أن الواضح من (٧)
تذكر (مثل تمثيل إعادة مجرد كانت لو حتى ما موضوًعا تقصد التي األخرى العمليات
اليشء تدرك ال كانت لو حتى أي رمزي)، موضوع تأمل عمليات ومثل صورية، معاينات
أو بالصورة تمثيله ُمعاًدا أو متذكًرا بوصفه تعيه بل بشخصه أمامها حاًرضا بوصفه
املدرك اليشء واقعية عىل الحكم يكون عندما حتى أو إليها، وما الرمزية اإلشارات بطريق

آلخر. أو لسبب محدد غري أمًرا
ما كل ولها موضوعات، معاينة هي الخيالية (العيانات) الحدوس فحتى ثم ومن
متحقق. غري كيشء «موضوعها» تمييز خاصية إضافة مع خصائص من األخرى للظواهر
تسبقها أن من بد فال اإلطالق عىل تبدأ أن العليا النظرية للمعرفة يمكن ولكي
الطبيعية املوضوعات نخرب أن من مثًال بد فال ملجالها، تنتمي التي للموضوعات معاينة
وعينا يف ما شيئًا نعاين أن معناه نخرب» و«أن عنها، تنظري بأي القيام يمكننا حتى أوًال
بشخصه، حاًرضا بوصفه األصيل باملوضوع الوعي أي حقيقي، واقعي بأنه نحكم وأن
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عىل يشء ال تكون بأن قمينة «األشياء» أو «املوضوعات» بأن القول يمكننا آخر وبتعبري
الذات هذه تحز لم ما أي الذات، لهذه «تظهر» لم ما العارفة للذات بالنسبة اإلطالق
الحالة هذه يف Phenomenon «ظاهرة» كلمة فإن هنا ومن األشياء، لهذه «ظاهرة» عىل
بواقعيته. للحكم أساًسا ويكون يعاينه الذي الوعي داخل يقطن معني محتًوى إىل تشري
سلسلة يف ما موضوع متابعة عملية إىل انتقلنا إذا ذلك عن األمر يختلف وال (٨)
بعينه، واحد بموضوع مستمر واحد وعي من مؤلفة وحدة مًعا تُشيِّد التي العيانات من
املستمر الوعي هذا حدوس من حدس كل داخل املوضوع بها يُقدَّم التي الطريقة إن
النظر زاوية تغري ومع تحول وكل لفتة كل مع العيانات فتتغري باستمرار؛ تختلف قد
نقلة كل مع يتحدد اليشء مظهر ويظل األسفل إىل األعىل ومن اليسار إىل اليمني من
هذه مسلك من «وبسبب وعينا، فإن ذلك ورغم انقطاع، بال آخر إىل حيس إدراك من
لنفس معاينًا يظل تغريها»، ومسار صورها تتابع وطريقة املتعاقبة الحسية اإلدراكات
يمكننا آخر وبتعبري املوضوعات، من متغرية ككثرٍة ال بعينه واحد كموضوع املوضوع
جميع تتخلل مفردة واحدة ظاهرٌة ثمة صميمه ويف الوعي هذا باطن يف بأنه القول

العديدة. الظاهرية التمثالت
يف األعىل: املعرفية الوظائف يف النظر ننعم حني فأكثر أكثر املفهوم هذا ويمتد (٩)
عملية فكل اإلشاري، الرتكيبي التصوري النظري لإلدراك املتعددة والرتابطات األنشطة
غري بها، الخاص باملوضوع وعي عملية صميمها يف هي األصناف هذه من أي من مفردة
يف كطرف املوضوع هذا يُدرك ثم ومن معني، نوع من تفكري عملية هو هنا املوضوع أن
الوعي يف املفردة املعرفية العمليات تتحد أخرى جهة من إلخ، عالقة، يف كمتعلق رابطة،
سياًقا أو مثًال واحدة حمليًة حالًة أو واحدة تأليفيًة موضوعيًة داخله يشكل الذي الواحد
«املوضوع قبيل: من جمل يف عنه نعرب كالذي موضوع بإزاء هنا إننا واحًدا، نظريٍّا
ب «العالقة تلك»، أو األجزاء هذه من مكون كلٌّ «إنه «… تلك أو الطريقة بهذه متعلق

إلخ. … أ» العالقة عن تلزم
األفعال هذه خالل يحدث التأليفية التكوينات هذه بمثل الخاص الوعي هذا (١٠)
تتشكل ظواهر بواسطة ويحدث الوعي، من عليا وحدات لتكون تتحد والتي املتعددة
الصدق مثل الحكم: عمليات ملختلف كأساس نفسه الوقت يف وتعمل (محايثة) داخليٍّا

إلخ. … اإلمكان االحتمال، اليقيني،

93



الفهم فهم

والغموض، (الوضوح املتغرية األحوال عىل لينسحب أكثر «الظاهرة» مفهوم يمتد (١١)
للوعي تَُقدَّم أن فيها يمكن والتي ما، بيشء وعي عىل املرء لكون (… والخفاء الجالء
وهكذا. املنطقي، الرتابط نفس أو الحالة نفس له تُعَطى أو بعينها، واحدة صلة أو عالقة
املحدود النطاق إىل يشري للظاهرة بداءة واألكثر األول املفهوم أن القول: وصفوة (١٢)
عملية يف وتتبدى الطبيعة تظهر خالله من والذي للحس، املعطاة الوقائع تلك من

اإلدراك.
أو الحس يقصدها التي األشياء من صنف كل ليشمل تلقائيٍّا املفهوم امتد ثم (١٣)
للوعي تُعطي التي الرتكيبية املوضوعات تلك نطاق أيًضا ليشمل امتد ثم يموضعها،
تُقدَّم التي األحوال جميع شمل قد املفهوم يكون وبذلك وترابطية، إشارية تراكيب خالل
الطرائق وكل الوعي مجال كل يشمل أنه النهاية يف رأينا وقد الوعي، إىل األشياء فيها
دمنا وما الطرائق، هذه تحت تندرج التي املكونات وكل ما بيشء الوعي بها يتم التي
ما بيشءٍ وعي عىل املرء بها يكون التي الطرق جميع يشمل الظاهرة مفهوم إن نقول
وما واإلرادة والرغبة املشاعر أصناف من صنف كل أيًضا يشمل أنه يعني ذلك فإن

سلوك. أو نزوع من عليه ينطوي
من هائلة فئات هناك أن تذكرنا ما إذا املفهوم يف التوسع هذا نفهم أن وبميسورنا (١٤)
ال — واألعمال والفضائل القيم وجميع الثقافية املوضوعات جميع شاملة — املوضوعات
العاطفي الوعي نرشك لم ما كذلك هي بما موضوعيٍّا وندركها ونفهمها نَْخُربها أن يمكننا
كائٍن ألي يَُمْوَضع أن يمكن مثًال الفنية» «األعمال فئة من موضوع هناك ليس واإلرادي،
صح إن االستطيقي بالعمى متصٍف كائٍن أو (الجمالية)، االستطيقية الحساسية من ِخْلٍو

التعبري.
ظاهريات لعلم مبدئي تصوٍر عىل «الظاهرة» العرضملفهوم هذا خالل من حصلنا (١٥)
عىل املوضوعات، من نوع بكل علم أو أنواعها، بجميع املوضوعية الظواهر علم أي عام،
يقدم التي التحديدات تلك لديه يشء أيما بمعنى فقط «موضوع» مصطلح يُؤخذ أن
ومن فيها؛ يتبدى التي املتغرية األحوال تلك خالل نفسه يقدم وهو للوعي، نفسه بها
متذكر أو مدرك يشءٌ يرتاءى كيف يف تبحث أن هي الفينومينولوجيا مهمة تكون ثم
تضفيه أو الحس يضفيه ما بفضل يبدو كيف أو به، يرتاءى الذي بالشكل متخيل أو
عىل أن الواضح ومن نفسه، املتخيل أو املتذكر أو للمدرك الباطنة الخصائص تلك
عملية يف يرتاءى كيف أو يُجمع ما يبدو كيف الطريقة بنفس تبحث أن الفينومينولوجيا

94



الفينومينولوجيا؟ ما هرسل:

فعل كل يف وباملثل ينتج، إذ يُنتج ما يبدو وكيف يفرق، إذ يُفرق ما يبدو وكيف جمعه،
العمل يبدو كيف فيه، يفكر ما عىل «ظاهريٍّا» الفكر هذا يحوز كيف التفكري أفعال من
عملية يف املشكَّل، اليشء يبدو كيف عليه، يبدو ما عىل الفني التذوق عملية يف الفني
أن هو البحوث هذه جميع يف الفينومينولوجيا تريده ما إلخ، عليه، يبدو ما عىل التشكيل،
إذ أنها غري للنظرية، الكيل الصواب بافرتاض النظرية يف متضمنًا تراه ما كل عىل تربهن
للتذكر نفسه، لإلدراك الداخلية الطبيعة إىل بحوثها يف تشري أن عليها سيكون ذلك تفعل
هذه أخذ مع والفعل، واإلرادة والتقييم للتفكري نفسه، للتمثيل) أخرى طريقة أي (أو
البحث بأن القول يمكننا ديكارتي وبتعبري الباطني، الحديس التأمل يف تتبدى كما األفعال
به «امُلَفكَّر إىل باإلضافة ذاته بحد أفكر) (األنا Cogito «الكوجيتو» عىل ُمنصبٍّا سيكون
ارتباًطا مرتبطان االثنني أن وكما ،Cogitatum Qua Ccogitatum به» ُمَفكًَّرا بوصفه

أيًضا. البحث يف مرتبطني يكونا أن املتعقل فمن الوجود، يف له انفصام ال
أن أيًضا املمكن فمن للفينومينولوجيا، الرئيسية املوضوعات هي هذه كانت إذا (١٦)
بمعناه هنا الوعي نأخذ أن عىل ،Science of Consciousness الوعي» «علم عليها نطلق

كذلك». هو «بما الوعي الخالص،
بني بسيًطا تمييًزا نُدخل فسوف دقة، أكثر بشكل العلم هذا نحدد ولكي (١٧)
املنطق فبلغة للكلمة، العريض باملعنى Objects واملوضوعات Phenomena «الظواهر»
«موضوع» هو محموالته، صدق عن النظر بغض ،Subject «موضوع» أي يُعد الشائعة
األعرض املفهوم بهذا موضوع، أيًضا هي ظاهرة كل تُعد إذن املعنى بهذا 1،Object
من املوضوعات تقف الخصوص، وجه عىل الفردي للموضوع املفهوم وبهذا للموضوع
املوضوعات جميع املوضوعات، إن نقيض، طريف عىل أخرى جهة من والظواهر جهة
ويضعها ا حقٍّ يموضعها فالوعي الوعي، عن غريبة موضوعات هي مثًال، الطبيعية
ظواهره عىل يضفي أنه ويعيها يخربها الذي الوعي عجائب من أن إال واقعة، كحقائق
الخارجية املوضوعات هذه ويعرف عنه غريبة ملوضوعات مظاهر بأنها ا حسٍّ الخاصة
وال واعية عمليات ليست التي املوضوعات هذه عليه، وتطلع الحس بهذا تلم عمليات خالل

املنطق، يف (Predicte) «املحمول» تقابل التي هي (Subject) األوىل «موضوع» كلمة أن القارئ ليلحظ 1
نظرية ويف امليتافيزيقا يف (Subject) «الذات» تقابل التي هي (Object) الثانية «موضوع» كلمة وأن

املعرفة.
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العريض باملعنى Objects «موضوعات» لذلك سنسميها واعية لعمليات محايثة مكونات
للكلمة.

التفاوت: يكون ما كأشد تفاوت بينهما منفصلني علمني إىل هذا بنا يفيض (١٨)
جهة من بعامة «املوضوعية» والعلوم ذاته، يف هو كما علم أي جهة، من الفينومينولوجيا

أخرى.
ارتباط بينها موضوعات (وهي املتقابلني العلمني بهذين الخاصة املوضوعات إن (١٩)
الخربة عامة: بصفة الحدس ومن الخربة من جوهريٍّا مختلفان نوعان يناظرها واضح)
أو الخارجية الخربة أيًضا (وتُسمى املوضوعية والخربة Immanent (املباطنة) املحايثة
تحدث التي الرؤية مجرد من املحايثة الخربة تتألف ،Transcendent «املفارقة») الخربة
ما رغبة أو حبٍّا أن ذلك مثال الوعي، يعيه الذي وذلك الوعي فهم بها يتم والتي التأمل يف
النظرة هذه وبواسطة استعادة، نظرة مجرد طريق عن خربتي إىل تدخل اآلن بها أقوم
مطلق» «بشكل تعبري يعنيه ما ندرك أن وبمقدرونا مطلق، بشكل الرغبة هذه يل تُقدم
نفسه يقدم ما بقدر إال خارجي يشء أي نخرب أن بمقدورنا فليس املقارنة: خالل من
له وليس متغرية تمثيالت له فليس الحب أما تلك، أو اإلشارة هذه خالل من حسيٍّا له
أو قريب من أو تحت من أو فوق من مثًال إليه فأنظر متبدلة؛ إطالالت أو منظورات
خالل الوعي إىل نفسه يقدم بحيث الوعي عن حال بأية غريبًا شيئًا ليس إنه بعيد، من

أعي». «أن الصميم يف هو أحب» ف«أن نفسه، الحب عن مختلفة ظواهر وساطة
يف شك ال يشء هو املحايث للتأمل ُمعطى هو ما أن حقيقة مع هذا يشتبك (٢٠)
الخارجية التجربة خالل من نخربه ما أن حني يف الشك، إليه يرقى أن يمكن وال وجوده

م. ُمتََوهَّ موضوع أنه التالية، الخربات سياق يف يتكشف، أن احتمال دائًما يقبل فإنه
فبوسعنا وثيق: بشكٍل مرتبطان ذلك رغم هما واملفارقة املحايثة الخربتني أن عىل (٢١)

االتجاه. يف تغيري أو املوقف يف نقلة بمجرد األخرى إىل الواحدة من االنتقال
أخرى) أشياء (بني نَْخُرب فنحن Natural Attitude الطبيعي املوقف يف أما (٢٢)
أو مفاهيم تحت نُدرجها نصفها، نالحظها، إليها، نلتفت نحن الطبيعة، يف عمليات
شعوريٌة عملياٌت والنظري االختباري وعينا يف تحدث بذلك نقوم نحن وفيما تصورات،
تقدم ندركها التي فاألشياء الدوام، عىل متغريٍة محايثٍة مكوناٍت ذات الشكل متعددة
املنظور، حسب محددة بطرق مظللة أشكالها مستمر، تجدد يف جوانب عرب نفسها
أو املدركة لألشكال مثًال كألوان محددة، بطرق املختلفة الحواس معطيات تأويل ويجري
إلخ، واقعية، أحوال إىل تأويلها يتم التي الحسية الكيفيات وتُعزى منها، منبعثة كحرارة
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سلسلة بفضل الوعي يف ذلك كل ويتم اإلدراكية معطياتها الحواس هذه من كلٌّ تقدم
يدري ال الطبيعي املوقف يف الشخص أن غري املتجددة، الواعية العمليات من محددة
ينظر ال بذلك يقوم فيما ولكنه والتجميع واإلسناد الخربة أفعال ينفذ فهو ذلك، من بيشء
يشملها التي املوضوعات تجاه الخارج) (إىل ينظر بل األفعال هذه تجاه الداخل) (إىل

بوعيه.
تأملية بؤرٍة إىل الطبيعية انتباهه بؤرة يحول أن أخرى جهة من املرء بمقدور (٢٣)
املتعددة الظواهر يجعل وبالتايل املتدفق، الحايل وعيه فيجعل فينومينولوجية، (انعكاسية)
االستقصاءات تلك النظرية، واستقصاءاته وأوصافه مالحظاته َمَحطَّ نهاية، بال األشكال

«فينومينولوجية». باختصار نسميها التي
نسميها أن الراهن املوقف يف يمكن أسئلة تربز النقطة هذه عند أنه إال (٢٤)
الخربة هو هو محايث، تأمل بأنه لتونا وصفناه الذي هذا أليس حسًما: األشد األسئلة
بجميع الوعي لدراسة الصحيح املكان هو النفس علم يكون أال الداخلية؟ السيكولوجية
التي باألوضاع املتعلقة الجذرية املشكالت جميع عن تعاميه من يكن ومهما ظواهره؟
إىل تنتمي أن ينبغي البحوث هذه مثل أن الواضح من أليس املحايث، الوعي يف تجري

فيه؟ أساسية تكون أن بل النفس علم
الوعي علم هي الخالصة الفينومينولوجيا القضية: هذه نطرح فإننا نبدأ ولكي (٢٥)
التأمل عىل تعتمد الخالصة الفينومينولوجيا أن يعني وهذا املحض)، (الشعور الخالص
الخربة من نوع كل خالًصا، تأمًال بوصفه يستبعد، الخالص والتأمل وحده، الخالص
النفس علم أما الوعي، عىل غريبة موضوعات أي إدخال يحظر فهو ثم ومن الخارجية،
بوصفه أو «طبيعة» بوصفه الوعي علم ثم من وهو النفسية، «الطبيعة» علم فهو
الخربة عملية عىل النفس علم ينصب الزماني، املكاني العالم يف يجري واقعيٍّا حدثًا
(املباطن/الجواني/الداخيل) املحايث التأمل تصل ذاتي إدراك عملية وهي النفسية،
معطى النفيس الحدث يكون السيكولوجية الخربة يف أنه كما الربانية، الخارجية، بالخربة
بالحياة طبيعيٍّا علًما بوصفه بأنه، النفس علم يتميز الطبيعة، لُحمة داخل حدثًا بوصفه
كملحقاٍت إليها ينظر أنه أي حي، لكائٍن واعيًة عمليات الوعي عمليات يعترب النفسية،
يده يضع لكي التأمل إىل يلجأ أن السيكولوجيا عالم وعىل حية، ألجساٍم حقيقية سببيٍة
الخالص؛ بالتأمل ملتزًما يظل ال التأمل هذا أن غري خربويٍّا، املعطاة الواعية العمليات عىل
الخارجية، األشياء بتجربة موصول فهو املعني الحي للجسم فعليٍّا منتميًا دام ما ألنه
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موضوعيٍّا نؤوله فحني خالًصا، وعيًا يعود ال السيكولوجية بالخربة الوعي فإن ثم ومن
املكاني العالم يف حدثًا يصبح (برانيٍّا)، مفارًقا شيئًا نفسه الوعي يصبح الطريقة بهذه

مفارًقا. شيئًا الوعي، بفضل يبدو، الذي
بعكس — هو (العيان) الحدس من صنًفا هناك أن هي الجوهرية الحقيقة (٢٦)
ما كل يستبعد الخالص فالتأمل الخالص: التأمل داخل يبقى — السيكولوجية الخربة

«طبيعة». هو ما كل ثم من ويستبعد الطبيعي، املوقف يف معطى هو
نُدخل وال الخاصة، الداخلية وبمكوناته صميمه يف هو كما الوعي إىل إذن نتجه (٢٧)

الوعي. يتجاوز يشء أي بحثنا يف
الجوهرية دقائقه بكل الخالص، للتأمل معطى هو ما إال بحثنا يف نُدخل لن (٢٨)

الخالص. للتأمل معطاة هي كما تماًما املحايثة
املحض، الفينومينولوجي املجال اكتشاف من ديكارت اقرتب بعيد زمن منذ (٢٩)
أفىض الذي ذلك) رغم تُذكر ثماًرا يؤِت لم (والذي واألسايس الشهري تأمله يف وذلك
يُسمى ما إىل نتوصل أن وبمقدورنا موجود.» أنا أفكر، «أنا املأثورة عبارته إىل
وذلك ديكارت، منهج بتحوير Phenomenological reduction الفينومينولوجي» «الرد
هذا من ديكارت إليه يهدف كان ما كل إغفال مع بنتائجه، واستبصاٍر بدقٍة باقتفائه

املنهج.
تنقيًة للوعي الفينومينولوجي املجال بتنقية الكفيل املنهج هو الفينومينولوجي الرد
ييل: ما تأمل منها، خالًصا وإبقائه املوضوعية الوقائع جانب من تطفٍل كل من تامة
املوقف يف فهي دائمة، بصفة لنا ُمعطاة الزماني) املكاني املوضوعي (العالم الطبيعة
ذلك ومع العلمية، أغراضنا ومجال الطبيعية العلوم يف بحثنا مجال تشكل الطبيعي
رغم واقعيتها، يف اعتقاد أي — التعبري صح إن — نوقف أن من يمنعنا ما هناك فليس
عىل اعتقاٌد هناك فليس الذهنية. عملياتنا يف الوقت طوال الحدوث دائم االعتقاد هذا أن
ما بشكٍل تحييدها إمكانية بطبيعته يستبعد وضوح، من بلغ مهما اقتناٌع، وال حال أية
بتمحيص فيها نقوم حالة أي نتأمل حني ذلك ندرك أن يمكننا سطوتها، من تجريدها أو
أساس عىل عليه الربهنة لنعيد أو مثًال إليه املوجهة االعرتاضات عىل لنرد آرائنا، من رأي
تساورنا وال االعتقاد هذا من تام يقني عىل الحقيقة يف نكون قد الحالة هذه يف جديد،
االعتقاد، هذا تجاه مسلكنا بتغيري نقوم البحث مسار طوال أننا غري شكوك، أي فيه
قبول أنفسنا عىل وننكر به األخذ عن نتوقف فنحن االعتقاد هذا عن تخلٍّ أدنى وبدون
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تظل الحقيقة هذه فإن سبيله يف ماٍض البحث وفيما حقيقة، أنه عىل ببساطة ينص ما
معلقة. تظل نظر، موضع بحث، موضع

أو بحث هي غايتنا ليست الخالص، الفينومينولوجي التأمل حالة هذه، حالتنا يف (٣٠)
الوعي ذلك بتحييد القيام بإمكاننا أن غري الوعي، عن غريبة وقائع يف اعتقادنا اختبار
وفق ذلك نفعل أن وبإمكاننا لنا، ومعطاة موجودة الطبيعة نرى يجعلنا الذي بالواقع
ويف خالًصا، وإبقائه الخالص الوعي ميدان بلوغ هي الوحيدة غايتنا إن تماًما، مشيئتنا
ونتعهد املوضوعية، بالخربة تتعلق اعتقادات قبول بعدم نتعهد فنحن الغاية هذه سبيل

املوضوعية. الخربة من مستمد استنتاج أي استخدام عن باالمتناع أيًضا
هو ما كل ووجود املادية، الطبيعة وجود عىل الحكم عن — إذن — سنتوقف (٣١)

املدركة. الذات جسم أي جسمي، وجود فيه بما جسم،
سيكولوجية، خربة كل عىل الحكم عن — أيًضا — سنتوقف أننا ذلك عىل يرتتب (٣٢)
فإن معطاة، كحقائق الجسمية واألشياء الطبيعة اعتبار عن تماًما امتنعنا قد دمنا فما
يف يحدث كحدث أو جسمية صلة له كيشء نوع أي من شعورية عملية أي افرتاض

نفسه. تلقاء من يزول افرتاض هو الطبيعة
لنا؟» يتبقى «ماذا (٣٣)

الجواب املوضوعية؟ الوقائع لكل املنهجي االستبعاد هذا يتم أن بعد يبقى الذي ما
يزال فما صفًحا، عنه ورضبنا وحيدناه اختباري واقٍع كل أقصينا أن فبعد واضح،
املوضوعي العالم عىل أيًضا هذا ويصدق الخربة، ظواهر كل شك، أدنى وبدون لدينا،
بني «وضعناه قد أننا لو كما املوضوعي، العالم وجود عىل الحكم عن امتنعنا لقد برمته،
كما بالتأمل تُدَرك التي الظواهر تلك العالم، ظواهر جميع هو لنا يبقى فالذي قوسني»،
هي، كما صميمها يف تظل هذه الوعي مكونات كل أن ذلك مطلق، نحو عىل ذاتها يف هي

العالم. تشييد يتم هذه الوعي مكونات من وإنما
البتة يضريها فلن لألشياء، الظاهري املحتوى عىل ُمنصبٍّا اهتمامنا يكون حني (٣٤)
رؤية عىل ينصب حني تأثرٍي أي التأمل ينال ولن املوضوعي، وجودها عىل الحكم نعلق أن
التأمل يصبح األمر حقيقة يف فقط عندها بل الوعي، يف تتمثل وكما تُوجد كما الظواهر
الساذجة الخربة يميز ما وهو املوضوعية، األشياء يف نفسه االعتقاد وحتى وخالًصا، نقيٍّا
للمعنى ووفًقا صميمه يف هو كما لنا سيقى بل علينا، يضيع لن اإلمبرييقية، والفكر
ما وبخاصة املمكنة، ترابطاته ونتعقب (املباطنة)، املحايثة خواصه سنحلل فيه، الكامن
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املعنى من يبقى ما االستبصار، ن تكوُّ مراحل املحض بالتأمل وندرس باألسس، يتعلق
ما تضفيه وما املعنى، هذا عىل الحدس اكتمال يضفيه وما املراحل، هذه خالل املقصود
«بلوغ املقام هذا يف يُسمى ما بواسطة يُحَرز تََقدُّم وأيما وإثراء، تغيري من البنية تُسمى

االستبصار». خالل من املوضوعية الحقيقة
األشياء يف االعتقاد عن (التوقف الفينومينولوجي الرد من الطريقة هذه باتباع
موضوًعا يصبح أن العميل أو القيمي أو النظري الوعي من نوع ألي يمكن الخارجية)،
وسوف تُستكشف، أن عليها ينطوي التي املوضوعية الحقائق لجميع ويمكن للبحث،
Correlates متالزمات ببساطة، باعتبارها، املوضوعية الحقائق هذه إىل البحث ينظر
يمكن التي هي؟) وكيف هي؟ (ما الظواهر عىل مقصوًرا التساؤل يكون وسوف للوعي،
يشء كل يصبح الطريقة بهذه املعنية، والرتابطات الشعورية العمليات من استخالصها
األشكال الجماعات، األشخاص، الطبيعة، يف األشياء الفينومينولوجي: للبحث موضوًعا
من صنف وكل والتشكيلية، الشعرية التكوينات االجتماعية، التكوينات االجتماعية،
موضوعية حقائق بوصفها ال الفينومينولوجي، للبحث جميًعا ستخضع الثقافية، األعمال
خالل (من يشيِّد الذي الوعي إىل بالنظر بل املقابلة، املوضوعية العلوم يف تُعامل كما

الواعية. للذات املوضوعية الحقائق هذه الوعي) بنيات من مذهٍل عدٍد ط توسُّ
يعيه. وما الوعي

الرد بعملية قيامنا فور الخالص للتأمل كمجاٍل — إذن — يتبقى ما هو ها
املتالزمات من له نهاية ال وما جهة، من الوعي لطرائق الالنهائي التنوع الفينومينولوجي:
اإلرشادي الدليل هو املجال هذا تجاوز من يعصمنا ما إن أخرى، جهة من القصدية
بزوغه بمجرد موضوعي اعتقاد كل يحصله الفينومينولوجي، الرد منهج بفضل الذي،
العلمي املوقف إىل ننزلق وأال االعتقاد، هذا يف نشارك أال الدليل: هذا بنا يهيب الوعي، يف
املجال حيث من شامل الدليل أن الجيل ومن الخالصة، بالظاهرة نتمسك وأن املوضوعي،
الدليل وأن منها، واحٌد النفس وعلم نفسها املوضوعية العلوم قبول عن فيه نتوقف الذي
املوضوعات بني من تُعد الجديد الوضع هذا يف وهي العلم، ظواهر العلوم بجميع يستبدل

للفينومينولوجيا. الكربى
عىل قضية أي املوضوعية، األشياء عن قضية أن صدق ندعي أن فما ذلك، ورغم (٣٥)
الفينومينولوجيا أرض غادرنا قد نكون حتى الشك، تقبل ال التي الوقائع فيها بما اإلطالق
أو السيكولوجيا ونمارس ما موضوعيٍة أرٍض عىل وقفنا قد نكون عندئٍذ ألننا الخالصة؛

الفينومينولوجيا. من بدًال آخر موضوعي علم أي
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عاداتنا أرسخ مع يتعارض الطبيعة عىل الحكم عن التام التوقف أن والحق (٣٦)
توخي إىل يدعونا ما بالتحديد هو السبب هذا أن إال جذوًرا، وأعمقها والفكرية الخربوية
أن لنا كان إذا الفينومينولوجي، بالرد القيام أثناء التام الذاتي والوعي الكاملة اليقظة

املحضة. دخيلته يف منهجية بطريقة الوعي نستكشف
ممكنة الخالصة الفينومينولوجيا فهل الذهن؛ تراود أخرى تحفظاٌت تظل ولكن (٣٧)
نكون حتى املفعول نافذ الحكم تعليق يصبح إن فما فكيف؟ ذلك صح وإن كعلم؟ ا حقٍّ
الظواهر من مضطرٌب تياٌر هو املحض الوعي يف نجده ما أن غري املحض، الوعي بإزاء
إن املحض، الشعور يف به تُقدَّم الذي اليقني درجة بلغت مهما أبًدا تتكرر ال التي العابرة
تيار غري بحق تملك ال والعارفة املتأملة الذات دامت وما علًما، ليست ذاتها بحد الخربة
أيًضا وعيها وبالتايل جسمها — أخرى عارفة ذات كل دامت وما بها، الخاص الظواهر
ال فالعلم ذلك؟ بعد تجريبي علم أي قيام يمكن فكيف االستبعاد، طائلة تحت تقع —
ذاٍت لكل بالنسبة صوابًا يكون أن يجب بل ،Solipsistic «أناوحديٍّا» يكون أن يمكن

مجرِّبة.
الوحيد الصنف هو كان التجريبي العلم أن لو ا حقٍّ عصيب موقف يف لنكون إننا (٣٨)
األشد الفلسفية املشكالت إىل طرحناه الذي السؤال إجابة بنا تُفيض هكذا العلم، من
الخالصة الفينومينولوجيا فإن أمر من يكن ومهما اآلن، حتى لها حالٍّ تجد لم التي عمًقا
التأمل خلوص هو ليس فيها خلوًصا تسميه ما وإن إمبرييقيٍّا، علًما تكون لكي تنشأ لم
االختالف كل يختلف الذي الخلوص من الصنف ذلك نفسه الوقت يف هو بل فحسب،

بحتة. أو خالصًة علوًما تُسمى إذ األخرى؛ العلوم أسماء يف نصادف عما
البحتة، أو الخالصة الرياضيات عن ومفهومة، عامة بطريقة نتحدث، ما كثريًا (٣٩)
هذه نضع ونحن إلخ، … البحت الحركة وعلم البحتة، والهندسة البحت، والحساب
للعلوم مقابل طرف يف التجربة)، عىل (سابقة a priori قبلية علوًما بوصفها العلوم،
بهذا (البحتة) الخالصة والعلوم الطبيعية، كالعلوم واالستقراء التجربة عىل القائمة
عن Assertion حكم أو تقرير أي من خالصة علوم هي القبلية، العلوم أي املعنى،
بالوقائع وليس الخالصة وبقوانينه عقليٍّا باملمكن معنية أنها تزعم فهي التجريبي، الواقع
بالواقع علوم ذلك من العكس عىل فهي التجريبية العلوم أما املوجودة، والحقائق الكائنة

التجربة. خالل من هو كما واملعطى القائم الفعيل
لكي الفعلية ومقاديرها الواقعية األشياء تناول عن الخالص التحليل يَْصِدف وكما (٤٠)
الهندسة تَْصِدف وكما ممكن، مقداٍر أي بماهية املتعلقة الرضورية القوانني يف يبحث
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وتحوالتها، املمكنة األشكال يف تبحث لكي الفعلية التجربة يف املالَحظة األشكال عن البحتة
كذلك الرضورية؛ قوانينها تؤسس ولكي املحض، الهنديس الخيال يف بحريٍة واملشكلة
بوصفه ال وظواهره الخالص الوعي عالم دراسة إىل الخالصة الفينومينولوجيا تسعى
يألف حني املرء أن والحق محضة، قوانني ذات محضًة ممكناٍت بوصفه بل فعليٍّا واقًعا
عالم يف عقلية لقوانني خاضعة أيًضا املمكنات بأن األخذ إال يسعه ال الخالص التأمل
بها يقدم والتي ممكن مكاني ملوضوع املحضة الظواهر أن ذلك مثال املحض، الوعي
يفرض والذي الرضورية، التكوينات من القبيل املحدد نسقها لديها الوعي إىل نفسه
يتبني ذلك من … املكاني الواقع حدس عىل القدرة له كان إذا مدِرك وعي كل عىل نفسه
داللة ذو هو بل معينًا أيديولوجيٍّا شطًحا به نغطي قناًعا ليس A Priori «قبيل» تعبري أن
الخالصة. الهندسة يف أو الخالص الريايض التحليل يف «الخلوص» داللة عن تختلف ال

فبدون املفيد: األنالوجي هذا من أكثر أقدم أن هنا أستطيع ال أنني الواضح من (٤١)
تكونه عما عينية كاملة فكرٍة عىل يحصل أن ألحٍد يمكن ال مضٍن وعمٍل حقيقيٍة ممارسٍة
كذلك البحتة، الرياضيات تقدمها التي االستبصارات غزارة عن أو البحتة الرياضيات
أن شاء إذا عام توصيف أي عنه يغني ال الذي الذكي العمل من الصنف نفس املرء يلزم
عليه يدل للعني ظاهٌر فهو العمل أهمية عن أما الحقيقة، عىل الفينومينولوجيا علم يفهم
من النفس وعلم جهة من للفلسفة بالنسبة الفينومينولوجيا تحتله الذي الفريد املوقع
عىل السيكولوجيا تأسيس يف الخالصة للفينومينولوجيا القصوى األهمية إن أخرى، جهة
رضورية لقوانني خاضًعا شعوٍر كل كان فإذا البداية، منذ واضح يشء هي صلبة أرض
القوانني هذه فإن الرياضيات، لقوانني املكاني الواقع بها يخضع التي الطريقة بنفس
البرشية للكائنات الشعورية الحياة حقائق دراسة يف األهمية بالغة ستكون الرضورية

العجماء. وللحيوانات
إىل نشري أن فيكفي للفلسفة بالنسبة الخالصة الفينومينولوجيا أهمية عن أما (٤٢)
«نقد يسمى ما يشملها التي املشكالت تلك الخالصة، النظرية املشكالت جميع أن
بالرتابط تماًما متعلقة مشكالت هي الحكم، وملكة العميل والعقل النظري العقل العقل»،
الذي والوعي جهة من والقيمية والعملية النظرية املوضوعات بني القائم الرضوري
املشكالت أن عىل نربهن أن وبميسورنا أخرى، جهة من باطنه يف وتتأسس تحايثه
عىل إال املنهجي ترابطها يف تُحل ثم علمية برصامٍة تُصاغ أن يمكن ال الخالصة النظرية

خالصة. فينومينولوجيا إطار وداخل فينومينولوجيٍّا الخالص الوعي صعيد
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العلم طريق عىل توضع أن به الخاصة املشكالت ولجميع العقل لنقد كان فإن
فينومينولوجيٍّا، معطى هو ما عىل حدسيٍّا يعتمد البحث من بنوٍع ذلك يكون فإنما الدقيق،
ُمنْبَتَّة ببناءاٍت يلعبها لعبة وهي قيمية، مفاهيم يؤلف الذي النوع من تفكرٍي عىل وليس

الحدس. عن تماًما
من النقد بتقديم الولع غاية مولعون األيام، هذه يف األمر يبدو كما الفالسفة، إن (٤٣)
الفينومينولوجيا من يقفون ما وكثريًا الداخل، من وفهمها األشياء دراسة من بدًال فوق
نفس) وعالم كفيلسوٍف عبقريته ننكر ال (الذي Berkeley باركيل وقفه الذي املوقف نفس
علًما كان الذي Infinite Calculus الالمتناهي» «حساب تجاه الزمان من قرنني منذ
رغم والسطحي الحاد املنطقي بنقده يثبت، أن استطاع أنه باركيل ظن لقد آنذاك، ناشئًا
فارغ ولعٌب اإلطالق، عىل له أساس ال شطٌح هو الريايض التحليل من النوع هذا أن ذلك،
الجديد العلم ذلك الفينومينولوجيا، علم أن يف شك أدنى هناك وليس جوفاء، بتجريداٍت
كما هائًال، نموٍّا ينمو وسوف بالدة، وكل عناٍد كل عىل يتغلب سوف الخصوبة، الشديد
الدقيق، الفيزياء علم فعل وكما عرصه، أهل عىل غريبًا كان الذي الالمتناهي حساب فعل

جاليليو. ظهور منذ النهضة، لعرص الغموض الرائعة الطبيعية الفلسفة مواجهة يف

هرسل إدموند
١٩١٧م فرايبورج يف االفتتاحية املحارضة

يف بروسنيتز قرية يف (١٨٥٩–١٩٣٨م) Edmund Husserl هرسل إدموند ُولد
يف الرياضيات درس النمساوية، اإلمرباطورية من جزءًا الوقت ذلك يف وكانت مورافيا
جامعة ويف ١٨٨١م، عام الرياضيات يف الدكتوراه عىل وحصل وبرلني ليبزج جامعتي
للفلسفة، كليٍّا نفسه يهب أن هرسل قرر فونت، لفيلهلم الفلسفية املحارضات حرض ليبزج
ومن (١٨٣٨–١٩١٧م)، برنتانو لفرانز فلسفية محارضات تلقى حيث فينا إىل فارتحل

عمره. بقية قىض حيث فرايبورج يف بالتدريس قام ١٩٢٩م عام حتى ١٩١٦م عام
علًما دقيًقا»، «علًما الفلسفة يجعل أن هي نفسه لها نذر التي الرئيسية املهمة كانت
صحيحة بداية يبدأ علًما تكون أن يجب إذن هرسل عند الفلسفة شامًال، ا عامٍّ صارًما
الفلسفة إن أي بيشءٍ، يُسلم وال ِعالته عىل شيئًا يأخذ فال البداية، منذ الصواب ويتحرى
،Presuppositionless Science فروضمسبقة» بال «علًما … العلوم علم تكون أن يجب
لحقائق املبارش الحديس الفهم عىل صحته يف استقرائي أو استنباطي استدالٍل كل يعتمد
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وال بذاته واضٌح صدقها رضوريٌة حقائق إنها منها، أبعد تربيٌر يلزمها، وال لها، ليس
يف نقع أال شئنا إذا وجودها من بد ال الرضورية الحقائق هذه مثل أخرى، أسًسا تتطلٌب
تتأسس بذاتها البينة الحقائق هذه وعىل للتربير، Infinite Regress النهائي» «نكوص
تأسيس يف هرسل مرشوع يُعد املعنى بهذا كله، العلم ويتأسس بغريها البينة الحقائق

له. وامتداًدا ديكارت ملرشوع نظريًا موحٍد يقينيٍّ أساٍس عىل كلها املعرفة

السيكولوجية النزعة عىل حملته (2)

السيكولوجية» «النزعة يف واقًعا الرياضيات» «فلسفة الكربى أعماله أول يف هرسل كان
الحسابية والحقائق والدوال كالعدد الرياضية، التصورات منشأ يفرس Psychologism
أنه عىل العدد لتصور مثًال امتالكنا فيفرس سيكولوجية، بمسحة مشوبًا تفسريًا إلخ، …
G. Frege فريجه تأثري تحت أنه، غري كذلك، هي بما بالتجمعات عقلنا حدوس من مشتقٌّ
من وتحول املنحى هذا عن تخىل عنيًفا، انتقاًدا ذلك يف انتقده الذي (١٨٢٤–١٩٢٥م)
املرتتبات من وكان أثًرا، وأبعدهم مناوئيها أشد من واحٍد إىل السيكولوجية للنزعة نصرٍي

الفينومينولوجية.2 للفلسفة تأسيسه السيكولوجي للمذهب لرفضه املبارشة
القرن مطلع يف اإلنسانية العلوم بأزمة الفينومينولوجية الفلسفة ظهور ارتبط
كل تحول إىل والتاريخية واالجتماعية السيكولوجية البحوث ترقي أدى فقد العرشين،
مقوالتها، إىل يشء كل ونرد بمنظارها يشء كل نرى أن تريدنا Ism «نزعة» إىل منها علم
واالجتماعيون املنطق، قوانني حتى النفس علم إىل يشء كل يردون فالسيكولوجيون
التاريخ منطق يرون والتاريخيون الفني! التذوق حتى اجتماعيٍّا تفسريًا يشء كل يفرسون

اإلنسان! نفسه؛ التاريخ صانع فيها بما األشياء كل عىل مهيمنًا
تجعل أن Psychologism السيكولوجي) (املذهب السيكولوجية» «النزعة تريد
من قضية ألي الذهنية املاهية وكأن النفس، علم فروع من فرع مجرد املنطق
معنى كأن أو صاحبتها، التي الذاتية البواعث إىل ترتد أن يمكن املنطقية القضايا

الرياضيات» «فلسفة كتابه يف هرسل أطروحات يأخذ لم فريجه أن يرى من هناك أن بالتنويه الجدير إن 2
تصوراتنا طبيعة دراسة عىل ُمنصبٍّا الكتاب هذا يف اهتمامه كان هرسل وأن الصحيح، وجهها عىل
أن والحق نفسها، التصورات هذه موضوعية بمسألة له شأن ال البحث هذا مثل وأن ومنشئها، الرياضية،
ذاتها. األعداد وبني األعداد عن أفكارنا بني التفرقة برضورة واضح وعي عىل كان الكتاب هذا يف هرسل
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ترى به، اقرتن الذي الشعور مجرى عن استقالل أي يملك ال العبارات من عبارة أي
والحقائق Deductive Inference االستنباطي» «االستدالل تربير أن السيكولوجية النزعة
معينة أساسية حقائق تمثل أنها إىل يستند ٤ = ٢ + ٢ قبيل من الرياضية أو املنطقية
النظرة هذه فمثل مغالطة، عىل ينطوي املوقف هذا أن غري بها، نفكر التي الطريقة عن
من املطلوب عىل وتُصادر جهة، من املنطقية للحقائق املطلقة الرضورة عن تتعامى
الوقائع حتى الوقائع من صنٍف أي عىل تعتمد املنطقية الحقائق كانت فلو أخرى، جهٍة
أن الجائز من كان أشياء عىل قائمة لكانت التفكري يف البرش طريقة عن عامليٍّا الصادقة
(غري Contingent «عرضية» دائًما هي الوقائع هذه دامت ما عليه، هي ما غري عىل تكون
املتضمن االستنباطي االستدالل مثًال أخذنا إذا ،(Necessary Apodictic «رضورية»
إىل املرء ينزلق قد صادقة.» ك إذن صادقة، ق ك، عنها تلزم «ق والقائل: ك ق، لقضيتني
سيكولوجية لواقعة وصفها من صحيح كاستدالل تربيرها تستمد القضة هذه يعترب أن
ك»، عنها تلزم «ق أن ما شخص رأى إذا الناس: بها يفكر أن بد ال التي الطريقة عن
بني إذاك يخلط أنه غري ذلك، عىل ترتتب ك أن يرى أن املتعني فمن ق، هناك أن ورأى
االستدالل وبني عامليٍّا) كان لو حتى عريض أمر (وهو الواقعي السببي القهري الشعور
يقوم الحقيقة يف شخص أي كان إذا عما النظر بغض رضوري أمر وهو املنطقي
(وإن الناس جميع بها يفكر التي للطريقة واصًفا االستدالل يكون قد ال، أم باالستدالل
االستدالل، صواب إليه يستند الذي األساس هو ليس هذا أن غري ذلك)، يف نشك كنا
أن والحق سيكولوجية، عمليات عن عامة حقائق أي عىل يعتمد ال االستدالل فصواب
أية عىل تعتمد ال املنطق حقائق أن Naturalism الطبيعية النزعات لكل تفنيًدا يُعد مما

.Descriptive «وصفي» ال Prescriptive «معياري» فاملنطق اإلطالق، عىل وقائع
تربيًرا املنطق لتربير Naturalistic طبيعية محاولة كل فإن أخرى جهة ومن
فيها بما االستدالالت، جميع أن ذلك Vicious circle   «دور»،3 عىل تنطوي سيكولوجيٍّا
صواب سلًفا تفرتض السيكولوجيا، يف الحجج وإنتاج السيكولوجيا ملمارسة املطلوبة تلك
القواعد صواب مسبًقا تفرتض الطبيعية العلوم إن أي لالستدالل، املنطقية القواعد
تُستخدم أن يمكن ال الطبيعي العلم قضايا تستخدم التي الحجج فإن ثم ومن املنطقية،

املنطق. قواعد لتربير

الجرجاني). (تعريفات عليه يتوقف ما عىل اليشء توقف هو املنطقي الدور 3
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القواعد كانت فإذا النسبية، ألوان شتى تشجع أن الطبيعية النزعة هذه شأن من
لنا بالنسبة القوانني، لهذه الجائز من لكان للفكر، سيكولوجية قوانني تعكس املنطقية
يف الروابط إن وتتبدل، تختلف أن آخر، زمان أو آخر مكان يف الكائنات، من لغرينا أو
«تصورية» هي بل Causal «سببية» أو آلية ليست والنتائج املقدمات بني املنطق علم
النزعة هرسل يرفض منطقية» «أبحاث كتابه ويف باملعاني، ومتعلقة Conceptual
ووضعه الطبيعي التفسري استخدام وإساءة الطبيعية للنزعة تعميٍم وكل السيكولوجية

موضعه. غري يف
(املتطرفة) العلمية النزعة ضد فعٍل رد هرسل فلسفة يعترب أن إذن املرء بوسع
العلم ضوء يف والتفسري للرشح قابٌل يشءٍ كل بأن االعتقاد عىل تقوم التي Scientism
العلم قصور مواطن يكشف أن يريد كان وإنما للعلم، معاديًا هرسل يكن لم الطبيعي،
طبيعة عن Presuppositions مسبقة» «افرتاضات عىل يقوم فالعلم حدوده، ويبني
تقديم يملك ال فهو ثم ومن التساؤل، موضع يضعها وال تسليًما بها يسلم الواقع
ألي أوىل، ركيزة أو قصوى، انطالق نقطة يكون أن يصلح الذي باملعنى أولية تفسريات
ما إىل تعود أن من دقيًقا علًما تكون أن شاءت إن للفلسفة بد وال للعالم، عقالني تفسري
أن من لها بد وال تفسري، أو تنظرٍي أي يناله أن وقبل عموميته يف التجربة يف معطى هو
كانت ظاهرة مسبقة فروٍض أو مسبقة تصوراٍت بال إليه وتتجه معطى هو ما تقارب
الفروض من امُلربَّأة الرضورية اليقينية الحقائق تنشد أن ينبغي فالفلسفة خفية، أم
هو ما نطرح أن بمجرد ذاتي بوضوح رضورته وتتبني لنا يبقى ما تلتمس وأن املسبقة،
من شكٍل كل يف منه والبدء افرتاضه من بد ال الذي ذلك لنا سيبقى رضوري، غري عريضٌّ

العقيل. البحث أشكال
تأسيس عن العجز أن ومفادها األوروبي»، اإلنسان «أزمة عن «هرسل» ويتحدث
الخطأ ولكن الرببرية، وإىل الالعقلية النزعة إىل أدى قد وطيدة أسس عىل العقالنية
وأن واحد يشءٌ هما الطبيعي واملذهب العقالنية أن تصور يف بل العقالنية يف ليس هنا
الذي التصور هذا يف هو الخطأ نهائية، عقالنية تفسريات لديه العلمي الطبيعي املذهب
باملذهب العقالنية مساواة بينما بالنبذ، مهددًة نفسها العقالنية صارت فشله تبني متى
نهائية يقينية حقائق تقديم عن الطبيعي العلم فعجز يُنبذ، أن يجب الذي هو الطبيعي

ذاته. العقالني للمرشوع فشًال يُعد أال ينبغي العالم عن
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Intentionality القصدية (3)

وأخذ هرسل عليه تتلمذ الذي برنتانو» «فرانتس من «هرسل» فينومينولوجيا قصة تبدأ
أنه يعتقد برنتانو كان فلسفته، يف انطالقه نقطة وجعلها الخصبة األفكار من كثريًا عنه
(الشعور) Consciousness «الوعي» ماهية أو The Mental «الذهني» ماهية اكتشف
،Intentionality «القصدية» هو شعوري أو ذهني هو ما كل بني املشرتك فالقاسم
عقيل موقف أو ذهني فعل هو ما وكل بيشء، شعوًرا يكون أن هي شعور كل فخاصية
حاالت وجميع ،Int Tentional Object قصدي» «موضوع موضوع؛ نحو موجه هو
موضوع دائًما لها إلخ) … وتذكر وكراهية وحب ورغبة واعتقاد تفكري (من الوعي
يف ولكن املقابل بالوعي القصدي املوضوع بها يرتبط التي الطرق تختلف محتًوى، أو
موضوع، له دائًما الوعي ما، بيشء وعي هو الوعي أن يف اختالف ال الحاالت جميع
واملوضوع ويراوده، ويعنيه املوضوع هذا يقصد فهو موضوع؛ نحو موجه دائًما والوعي

ذهني. فعل كل يف املرء انتباه موضوع هو القصدي
موضوعها نحو تتجه أنها هي الوعي قصدية بها تتحىل التي األخرى والخاصية
إن موجود. غري أم بالفعل موجوًدا املوضوع هذا كان إذا عما النظر برصف وتعنيه
فقد موجودة، غري أشياء تناول يمكنها التي األفعال تلك بعينها هي القصدية األفعال
غري كائنًا نويل بابا يكن وإن بالهدايا، نويل بابا يتحفه أن «يتمنى» أو طفل «يعتقد»
«ال لها يكون أن يمكن القصدية األفعال موضوعات بأن أحيانًا عنه يُعربَّ ما هذا موجود،

4.Intention Al Inexistence قصدي» وجود
يربط ما وأن ما، موضوًعا دائًما الذهنية لألفعال أن الشك يقبل ال الذي الحق من
القصدية املوضوعات بل عرضيًا، رباًطا ليس القصدية بموضوعاتها الوعي وأفعال الوعي
املوضوع وجوده، عدم أو املوضوع وجود تبني سواء الذهني الفعل من يتجزأ ال جزء
من العكس وعىل الذهني، للفعل Immanent «محايث» أو «مباطن» أو « «حالٌّ القصدي
يؤدي لكي موجوًدا موضوًعا دائًما يتطلب ذهني) (غري جسمي فعل أي أن نجد ذلك
كريس ثمة يكون أن يستلزم فعل فهو بقدمي، كرسيٍّا أركل أن ذلك مثال الفعل، عليه
الشعور وحتى كريس، أي وجود يتطلب ال فعل هو كريس يف أفكر» «أن بينما أركله، لكي

.William J. Earle, Introduction to Philosophy, pp. 130-131 4
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بعينه، قصدي موضوٍع أي من ِخْلًوا بدا وإن االنرشاح، أو القلق قبيل من العام املزاج أو
هنا فها الذهني، ماهية هي القصدية أن وهي العامة القاعدة عن برنتانو رأي يف يشذ ال

ذاته». «موضوع هو القصدي، املوضوع هو نفسه املزاج يكون
بيشء والشعور مبارشًة، وصفه يمكن املثابة وبهذه بيشء، شعوٌر هو شعوٍر كل
من املقصود، املوضوع وبني أنواعها بجميع القصد أفعال بني املتواصل التضايف هو
العقل إىل الثنائية ديكارت لنظرة مناوئًة الذهني ماهية بوصفها القصدية فكرة تَُعدُّ هنا
لدعوى وفًقا أنه ذلك شعوري، موضوع كل عن بمعزٍل يُوجد قد مستقالٍّ جوهًرا باعتباره
Cogitatum فيه) (املفكَّر الفكر وموضوعات Cogito (الكوجيتو) الفكر يُعد القصدية

لها. انفصام ال وحدة
منها باهرة، نتائج منها يستخلص وجعل القصدية فكرة أستاذه عن هرسل تقبل
مجال أن ذلك السببي، الطبيعي املذهب يف القصور مواطن تكشف القصدية فكرة أن
ضوء يف إال االرتباطات فهم فيه يتسنى ال حقًال يقدم القصدية وموضوعاته الشعور
تفسريات أو سببية تفسريات مجرد إىل الرد يقبل ال ما وهو العقيل، والتربير املعنى
وموضوعاتها الذهنية األفعال سالسل فهم إن ،Associationist ترابطية سيكولوجية
حدود يف بينها الروابط نصف أن يتطلب ص) اعتقاد بسبب س (اعتقاد معاني بوصفها
«السببية» الروابط حدود يف وليس واألغراض، Reasons العقلية» و«املربرات التصورات
١٥٧٤ أن يف اليقيني اعتقادي يربر الذي «ما فالسؤال الذهنية، لألفعال اآللية أو Causal
إجابات ال يتطلب السيارة؟» باعك الذي الرجل تكره «ملاذا السؤال أو ٩٢٦٨٤٦٢٦٦؟» =
أي ،Evidence «أدلة» أو Reasons عقلية» «مربرات بل Causal «سببية» تفسريات أو
يستنبط أو شيئًا املرء فيها يعتقد مواقف هناك أن صحيح منطقيٍّا، أو عقليٍّا تربيًرا
فيها يعتنق أخرى ومواقف سببية، سيكولوجية لدواٍع وذلك منطقيٍّا ترتتب ال نتيجة
نتيجًة يستخلصون أو عقليٍّا صائب غري اعتقاًدا سيكولوجية، بأسباٍب مدفوعني الناس،
املرء جعلت التي السببية الظروف عن السؤال أن يثبت هذا أن غري منطقيٍّا، ترتتب ال
عقيل مربر هناك كان إذا عما السؤال عن مختلف سؤال هو معينًا اعتقاًدا بالفعل يعتقد

االعتقاد. لهذا منطقي أو
املميزة السمة هي القصدية أن إثبات عىل الحرص شديد يكن لم هرسل أن والحق
يَُقيِّض املعاني أو القصدية املوضوعات عالم أن هو يهمه كان ما أن ذلك للذهني،
طبيعية سببية افرتاضات أي إىل، يَُردُّ وال عن، بمعزٍل للدراسة مستقالٍّ موضوًعا للفلسفة
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أو موضوعات لدينا حال أي يف فنحن وجودها، أو املوضوعات هذه طبيعة حول أوسع
االفرتاضات صنف يكن ومهما اإلطالق، عىل وعي لنا دام ما بها وعٍي عىل نحن معاٍن
مسكونًة ستكون الذهنية أفعالنا أن املتيقن من فإن الواقع طبيعة عن نكوِّنها التي
يتضمن معني، نحو عىل لنا تتبدى األشياء وأن مقصود، موضوٍع أو معني بمحتًوى
املشرتط من ليس محتًوى أو موضوع إىل Reference (إشارة) «إحالة» دائًما الذهني
وموضوع الذهني، فعلنا يف املقصود املوضوع كونه عدا معنًى بأي موجوًدا يكون أن
موضوعاٍت باعتبارها إليها منظوًرا املحتويات لهذه املاهوية الطبيعة هو الفينومينولوجيا
ليست الوعي» «موضوعات أن باملالحظة الجدير ومن الذهنية، لألفعال رصًفا قصديًة
الوعي: يف يقع أن يمكن يشء فأيما التجريبية، للخربة الحسية املوضوعات عىل مقصورة
هو إلخ … الصداقة الزمن، الحب، الرياضية، املعادالت الفيزيائية، املوضوعات األلوان،

ظاهرة. بوصفه هو كما دراسته تمكن إذ الفينومينولوجية، للدراسة ممكن موضوع
يف ظواهر هي بما املوضوعات لرؤية نأتي حني أننا فكرة عىل الفينومينولوجيا ترتكز
املوضوعات؛ لهذه املاهوية باملالمح تتعلق ورضورية يقينية حقائق نرى أن يمكننا الوعي،
يف الوقوع دون عنها التغايض يسعنا ال التي املالمح تلك نرى أن عندئٍذ بإمكاننا ألن
يف هي كما املوضوعات نفهم بذلك املوضوعات، هذه تكونه ما بخصوص ذاتي تناقض
العديدة املالمح وبني عليها، مقحمة تفسريات أية أو مسبقة فروض أية وبدون ذاتها
ال اإلطالق، عىل لنا ظهرت إن التي، املالمح تلك وهي «ماهوية»، مالمح ثمة لألشياء
الصنف ذلك بوصفها لنا تظهر أن املوضوعات لهذه كان إن جانبًا نطرحها أن يمكننا
عىل لنا تظهر أن لها كان إن األشياء تكونها أن بد ال التي الطريقة إن األشياء، من

«ماهيتها». يشكل ما هي األشياء تلك بوصفها اإلطالق
«مظهر»، وتعني Phainomenon اليونانية الكلمة من «فينومينولوجيا» كلمة تشتق
بال لعلٍم النهائية املوضوعات هي الظواهر عقل، قانون، علم، وتعني Logos وكلمة
يشءٌ فهو ثم ومن عليه، يبدو ما هو الذي ذلك إىل «ظاهرة» كلمة وتشري مسبقة، فروض
القصدية املوضوعات علم هي الحقيقة يف والفينومينولوجيا ذاته، يف هو كما يُرى ما
الرضورية، املالمح تصف التي املعاني عىل قائمة قوانني من العلم هذا ويتألف للوعي،
التمييز يمتنع الظاهرية املوضوعات حالة يف املظاهر. أصناف لشتى والصورية، البنائية
إال تعنينا ال ألنها وذلك عليه؛ تظهر ما هي الظاهرية املوضوعات والحقيقة، املظهر بني
متمسًكا املرء دام وما معينة، بطريقة لنا «تظهر» األشياء أن الذكر عن وغني تظهر، كما
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عنها ن يكوِّ أن يمكنه املوضوعات من نطاق لديه فسيكون يتجاوزها ال األشياء بظواهر
ذاتها» األشياء «إىل لها شعاًرا الفينومينولوجيا تتخذ ويقينية، رضورية وصفية حقائق
أي عن وبمعزٍل الوعي، يف نخربها كما بالضبط األشياء نواجه أن ينبغي أننا بمعنى
— آخر معنًى بأي كأشياء نواجهها أن ال — ميتافيزيقية أو نظرية مسبقة فروض
الذاتية أو املحض الشعور عالم إىل ذاتها، الخربة إىل نعود أن ينبغي مثًال، فيزيقية كأشياء
األعاجيب «أعجوبة لقب رصيٍح وعٍي أو ذاتية وجود حقيقة عىل هرسل ويطلق الخالصة،
الوجود. بهذا يدري موجوٍد وجود يف بل نفسه الوجود يف املعجزة تكمن ليست جميًعا»،

األسس أزمة (4)

العالم إىل املشرتك الحس نظرة ويف املختلفة الطبيعية العلوم بناء يف النظر أنعمنا لو
وتحت الحس نظرة تحت ثمة الظواهر، من مستمدة غري مسلمات عىل قائمني لوجدناهما
تتخطى فروض وهي الواقع، طبيعة عن املسبقة الفروض من شبكٌة الطبيعية العلوم
افرتاضات نضع إننا ،Transcendent «مفارقة» أو Trans-Phenomenal الظواهر
النظرة عىل هرسل ويطلق ظواهر، بوصفها األشياء عليه هي ما تتجاوز األشياء عن

.Natural Attitude الطبيعي» «املوقف اسم العالم إىل «قبل-الفلسفية»
من «الخلو مطلب يحققا ولم املسلمات! من يسلما لم والرياضيات املنطق وحتى
جميع ينتقدا لم مجاليهما، داخل ألنهما، Presuppositionlessness؛ املسبقة» الفروض
نفسها األسس يضعا ولم االستدالل وقواعد األساسية املفاهيم عليها تقوم التي األسس
املمكن من أن للجميع واضًحا كان حتى عرش التاسع القرن ينرصم ولم تساؤل، موضع
الذاتي باالتساق جميًعا تحلت وإن بينها فيما متناقضة صورية أنساق عدة تشييد
اتساقها رغم بينها فيما مختلفٌة عديدٌة هندساٌت املثال سبيل عىل هناك متساوية، بدرجة

الداخيل. وترابطها الذاتي

الفينومينولوجي الرد (5)

متطلب وهو املسبقة، الفروض من وخلوها األسس بنقاوة الوعي من أدنى حد لتحقيق
الفينومينولوجي» «الرد عليه يطلق منهًجا هرسل يقدم الحقيقي، الفلسفي للموقف أسايس
،Bracketing (التقويس) أقواس» بني «الوضع أو ،Phenomenological radiation
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توقف» أو «تعليق تعني التي Epoche اليونانية الكلمة من (وهي Epoche «اإلبوخيه» أو
هو واإلبوخيه الحكم)، عن التوقف أو االعتقاد تعليق املقام، هذا يف أي، Suspension
األشياء عن املسبقة الفروض كل إطراح بعد لنا يبقى فالذي الفينومينولوجي، املنهج قلب
الفينومينولوجي الرد أن األمر وحقيقة األشياء، هذه عن والرضوري اليقيني وحده هو

بمرحلتني: يمر

الرتكيز لنا يتسنى وبه الوعي، موضوعات وجود عدم أو وجود عىل الحكم تعليق (١)
الوعي. يف وتتبدى ترتاءى كما عليها الرتكيز أي خالصة، كظواهر عليها

جزئيتها يف ال محضة) ظواهر إىل ردها تم (التي املوضوعات هذه إىل ننظر أن (٢)
ماهوي كيل هو بما إال الظواهر من نتعلق أال بمعنى وماهيتها، كليتها يف بل وعرضيتها،
نرضب بذلك الظواهر، من ألنماط نماذج أو عينات بوصفها إال الظواهر تشغلنا وأال
املاهيات إىل نخلص لكيما أقواس بني ونضعها للظواهر العرضية الجزئيات عن صفًحا
«الرد الخطوة هذه عىل ويُطلق آخر، يشءٍ أيَّ يكون وبدونها هو ما اليشء يكون بها التي
التي املتبقية الخالصة إىل الظواهر يرد ألنه Eidetic Reduction الصوري) (أو املاهوي»
من Eidetic كلمة وتُشتق الظواهر، من غريه دون الصنف أو بالذات النمط ذلك تجعلها
األفالطونية» «الصور إىل تُْلِمع وهي «شكل»، أو «صورة» وتعني Eidos اليونانية الكلمة

«ماهيات». هي التي

علينا فإن فحسب، للوعي ُمعطاة هي كما األشياء عىل نركز أن لنا يتسنى لكي
الحس بنظرة الخاصة سواء سؤال دون بها نسلم التي املسلمات تلك جانبًا نضع أن
الوعي محتويات إىل الوجهة نُخِلص لكي العالم؛ إىل الطبيعي العلم بنظرة أو املشرتك
عن لنا سالفة أفكار أي عىل الحكم معلقني نزال وما ونزاهة، بَحيْدٍة وندرسها املحض
(أو بتمثيلها أو بطبيعتها أو بوجودها أو بأسبابها املتعلقة تلك سواء الوعي، محتويات
ندرس أن يمكننا املسبقة الفروض هذه كل عن وبمعزٍل الخارجي، للعالم تمثيلها) عدم
للوعي يتبدى كما ندرسه أي خالًصا، فينومينولوجيٍّا موضوًعا بوصفه للذهن يعن ما كل

فحسب.5

John Shand, Husserl, In: Philosophy and Philosophers, Penguin Books, 1993, pp. 238- 5

.239
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الواقع نحذف ال فنحن إثباته)، (وال الخارجي العالم وجود إنكار يعني ال واإلبوخيه
عنه ونرضب جانبًا ونضعه نحيده ببساطة، نحن، وإنما نلغيه، أو نقصيه أو الخارجي

القويم. الفلسفي املوقف بلوغ من املرء يتمكن الطريقة وبهذه صفًحا،
تشغلها ال الوعي، موضوعات تجاه الفينومينولجي املوقف هذا تبلغ إذ والفلسفة؛
دالالت هي حيث من تشغلها بل معينة، ذهنية محتويات هي حيث من املوضوعات هذه
عدم أو وجودها من الخالصة الظاهرية الوعي موضوعات يسلخ فاإلبوخيه معاٍن، أو
يف هي كما نراها عندئٍذ هي، ما تكون لكي لها جوهري غري هو ما كل ومن وجودها
ذلك تكون أن لها كان إن رأي وجهة أي ومن زاوية أي من تكون أن يتعني كما ذاتها،
ماهيتها»، «نرى عندئٍذ إننا نقول حني نعنيه ما وهو تكونه، الذي األشياء من الصنف
للماهيات» «علًما تكون أن إال لتأبى حقة، فلسفة كل بل الفينومينولوجيا، أن والحق

.Eidetic Science للصور» «علًما أو Science of Essences
صوابًا وصائبة مطلقة، بصفة وموضوعية فردي، وعي أي عن مستقلة املاهيات هذه
أن يتعني ما للوعي، معني موضوٍع مثول حالة يف لنا، تكشف أنها ذلك شامًال، ا عامٍّ
تماًما مستقلٌّ شأٌن هي املاهيات معرفة أن والحق املوضوع، هذا وعي من جزءًا يكون
له شأن ال أمٌر هي موضوع أي فماهية الواقع، أو الوجود عن معرفٍة أو أسئلٍة كل عن

املوضوع. لهذا أمثلة أي بالفعل توجد كانت إذا بما
املبارشة، العقلية بالرؤية أي العيان، أو Intuited بالحدس» «تُدرك املاهيات وهذه
وليس بالذات املظهر ذلك بوصفه دائًما يمثل فهو للوعي، معنٌي موضوٌع يمثل وعندما
هذا أو الداللة هذه ،Meaning «معنى» أو Significance «داللة» له إن أي مظهر، مجرد
فإن الدالالت هذه أو املاهيات هذه وبدون عليه، وتقبض املاهية تحرصه ما هو املعنى
األشياء عىل والداللة املعنى تسبغ املاهيات إن اإلطالق، عىل يشءٍ أي لنا تعني لن األشياء
للوعي، القصوى الظواهر هي دالالت، من تسبغه بما املاهيات، وهذه األشياء، خربة وعىل
يحوزها التي الخصائص تلك هي اليشء ماهية أن ديكارتية، بطريقة هرسل، ويؤكد
ماثًال اليشء يعود لن املاهوية الخصائص هذه بدون إذ الشك؛ يقبل ال يقينًا اليشء
املشرتك القاسم هو العام املعنى هذا إن اإلطالق، عىل األشياء من النمط ذلك بوصفه
سبيل عىل اليشء حول نطوف (عندما الواحد لليشء املختلفة تمثالتنا جميع بني الثابت
يكون هكذا نفسه، املوضوع إىل إشارتها يف املتباينة التمثالت هذه د يُوحِّ والذي املثال)
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الطريقة وبهذه املنزل، ماهية عىل احتوائه بفضل إال منزًال يعني ال مثًال «منزل» ب وعينا
آخر.6 يشء أي نحو ال «منزل» نحو وتتوجه املتفاوتة الشعورية األفعال تتعالق

وجوده غري اليشء معنى (6)

لم لو حتى مفاًدا أو معنًى تحمل قد التعبريات بأن القائلة الفكرة فريجه إىل تُْعَزى
إذن املعنى املعنى، هذا عليه ينطبق Referent (مرجع) إليه» «مشار أو يشءٌ هناك يكن
شأن هو املعنى آخر، بتعبري أو، املعنى، بهذا يفي يشء أي هناك كان إذا عما مستقل
عن وفضًال موجود، غري أو موجوًدا املقصود أو امَلْعِنيُّ املوضوع كان إذا عما منفصل
وذلك اليشء؛ نفس إىل تشري أن مختلفة أوصاٍف أو مختلفة لتعبريات الجائز فمن ذلك
نفس تواجد أحوال تمثل مختلفة معاني تحمل ألنها أو واحًدا، معنًى تحمل ألنها إما
الزهرة، كوكب تعني إذ املساء»؛ و«نجم الصباح» «نجم مثًال: ذلك من الواحد، املوضوع
(أي مرجعه هو هو التعبري معنى كان ولو ،٢ العدد تعني إذ ٣»؛ − و«٥ «١ + ١» أو
يشءٍ إىل يشريان كانا إن أعرف أن تعبريين فهمت إذا ألمكنني إليه) يشري الذي اليشء
لكان مرجعه، أعرف أن هو ما تعبرٍي معنى فهم كان ولو مختلفني، شيئني إىل أم واحد
إدراك يف أخطئ أن املساء» و«نجم الصباح» «نجم ب املقصود فهمت لو عيلَّ املحال من
يتضمن التعبريين معنى فهم دام ما الزهرة، كوكب وهو نفسه، اليشء إىل يشريان أنهما
ومن زائفة، النتيجة هذه مثل أن الواضح من املشرتك، بمرجعهما معرفتي حالة كل يف
وليس الفلك لعلم معريف كشٌف هو املساء» نجم هو هو الصباح «نجم عبارة أن البني
املمكن من أن الواضح من أنه القول وصفوة أ»، = «أ النافلة املنطقية للعبارة مكافئًا
علينا فإن ثم ومن إليه)؛ (مشار Referent مرجع لها وليس معنى لها تعبريات وجود
ولسنا مراجعها، عن مستقلٌة املعاني أن نعرف وأن مراجعها، وبني املعاني بني نوحد أال
معنٌي مفاٌد «بيجاسوس» لتعبري يكون حتى بيجاسوس «وجود» افرتاض إىل بعد بحاجة

معنى.7 ذا يكون ثم ومن

.Ibid., p. 240 6

.Ibid., pp. 240-241 7
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املاهية معاينة عن األصلية قدرتنا (7)

«البياض»، ماهية نفهم لكي لألبيض فرديًة حاالٍت نخرب أن إىل نحتاج بأننا هرسل يسلم
يشءٍ فرؤية أبيض، كيشءٍ اليشء يرى دام ما البياض ماهية مبارشة يعي إذن املرء أن غري
تُدرك إنما فاألشياء البياض، هو ما أصًال يفهم املرء أن يتضمن أبيض شيئًا بوصفه ما
مستمد البياض تصور أو البياض ملاهية فهمنا أن نظن أن الخطأ ومن معينة، بداللٍة
هذه ألن ذلك بينها؛ املشرتكة الخاصية واستخالص البيضاء األشياء من سلسلٍة باستقراء
بعض بالفعل نتخري هنا فنحن البيضاء، األشياء تمييز عىل قدرتنا سلًفا تتضمن العملية
أبيض كيشءٍ ما شيئًا نرى إذ أننا األمر ووجه األخرى، وننبذ بيضاء كأشياء األشياء
قدرًة لدينا إن بالحدس، ونراها األبيض ماهية نعاين عينه الذهني الفعل هذا يف فنحن
الكامن باملاهية الوعي بهذا تصدع والفينومينولوجيا البيضاء، األشياء تمييز عىل أصيلًة
الرجل عىل مثًال نتعرف أن بها نستطيع التي الطريقة تلك بذلك وشبيه القدرة، هذه يف
املشتبه استعراض عملية أساس وهو رأيته، لو أعرفه (سوف البنك عىل سطا الذي
للرجل، محدِّد وصف بأي اإلدالء عن تماًما عاجزين كنا وإن الجاني) عىل للتعرف بهم
الوصفي اإلفصاح هذا مثل بها يمكن ذهنية حالة بلوغ إىل الفينومينولوجيا وتهدف
الظاهري للموضوع كاٍف وال رضوري غري هو ما كل باطِّراح وذلك املاهية، عن الحديس
الخصائص من ماهوية، ُخالصة ماهوية، بقية لنا تبقى هنالك هو، ما هو يكون لكي

ورضورية. يقينية حقائق تمنحنا سوف التي والكافية الرضورية
أننا غري املاهيات، عىل نتعرف لكي كأمثلٍة للوعي معينًة موضوعاٍت نستخدم وقد
نظريًة نستظهر كي ملثلث معينًا رسًما بها نستخدم قد التي الطريقة بنفس ذلك نفعل
أن غري للتوضيح، كمثال الخاص املثلث نرسم إننا فيثاغوراس، نظرية مثل ما هندسيًة
عىل وال الخاص املثلث هذا وجود عىل بحاٍل تعتمد ال املاهية بطبيعة املتعلقة الحقيقة
وباللعب اليشء، «أفق» هرسل أسماه ما نصف إنما لألمثلة استخدامنا يف ونحن غريه،
داخلها يمكن التي الحدود نحدد ،Free Variation الحر» و«التنويع للمخيلة، الحر
مفرد بكيان خربتنا نحول هكذا األشياء، من النمط نفس يبقى فيما يختلف أن لليشء
للماهية حدسية رؤيٌة أو باملاهية، حيس غري عياٌن عندئٍذ لدينا ويكون باملاهية، خربة إىل

.Eidetic Intuition
باعتبارها لخرباتنا الجوهرية البنية نصف أن يمكننا (العيانات) الحدوس خالل من
لهذه الظاهرية املوضوعات وعىل ذهنية أفعال عىل آليٍّا الظواهر تشتمل خالصة، ظواهر
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أي أساس هي الفلسفة، ثم ومن الفينومنيولوجيا، الفكر، وموضوع الفكر عىل األفعال،
األسايس الفهم بهذا يبدأ أن من له بد ال اإلطالق عىل بالعالم معقول وعٍي أي ألن كان علٍم
املعنى بهذا اإلطالق، عىل لنا داللة أي للعالم يكون لن املاهيات هذه بدون إذ للماهيات،
والدالالت املعاني فهم ألن a؛ priori «قبيل» مبحث الفينومينولوجيا أن هرسل يعترب

عرضية. وقائع أي عن ومستقلة تنظري كل عىل منطقيٍّا مقدمة األساسية واملاهيات
ارتباًطا الظواهر بأصناف املرتبطة الخصائص بتلك الفينومينولوجيا تضطلع
يقني وذات وموضوعية رضورية حقائق بلوغ إىل الفينومينولوجيا وتهدف رضوريٍّا،
تكون املعنى بهذا زماني، أو مكاني أو معريف منظور إىل تنتسب ال هي حيث من مطلق،
يف تعتمد وال الخربة من مبارشًة تُعاين فهي ،Categorical مطلقة حقائق الحقائق هذه
األشياء ببنية املتصلة األساسية الحقائق هذه مثل أخرى، حقائق أي قبول عىل قبولها

أبًدا. تُرى ال أو مبارشة تُرى أن يتعني الظاهرية
هناك كان ملا معنى، أو داللة أي من وِخْلًوا تماًما محايدة كانت الظواهر أن لو
ملوضوعات األساسية والدالالت املعاني غياب ألن اإلطالق؛ عىل علم أي قيام يف أمٍل أي
قابلة هيئة أي يف مًعا خربتنا مفردات يربط علم لقيام إمكانية أي ينفي بأن كفيل الوعي
للخربات، النهائية األصلية الدالالت إىل العودة هي الفينومينولوجيا وغاية والفهم، للتكرار
هنالك الدارجة، واالفرتاضات العلمية النظريات يف املدمجة البالية الدالالت ركام من مربأًة

جديد. من العالم رؤية نتعلم أو ونضارة، بدهشة العالم نرى

(الشارطة) الرتانسندنتالية األنا (8)

الفينومينولوجي الرد إن قلنا لقد اإلبوخيه، ملنهج آخر جذريٍّا تطبيًقا هرسل فلسفة تتضمن
يف باالعتقاد املرتبطة واالفرتاضات الطبيعي الخارجي العالم من كالٍّ أقواس بني يضع
أو الفردي األنا هو ذلك لإلبوخيه، ُعرضة يظل آخر شيئًا هناك أن غري العالم، هذا مثل
ليس يهم ما أن غري مسبًقا، افرتاًضا Ego «أنا» أو ذاتٍّا يفرتض للوعي فعل فكل الوعي،
أيًضا هي الفردية األنا هذه لألنا، بالنسبة «ماهوي» هو ما بل الخاصة األنا هذه هو
هو ومثلما نفسه، املفكر الفرد ماهية نعاين أن أجل من أقواس بني تُوضع أن يجب
املاهية بتحديد صلة ذي غري أمر هو معينة أنا أي وجود فإن املاهيات، جميع يف الحال
عملية يف ينخرط الذي ذلك إن املحضة»، «القصدية وهي أال عامة، بصفة لألنا الكلية
يكون أن بد ال نفسها التجريبية األنا فيه بما الطبيعي العالم Bracketing «تقويس»

115



الفهم فهم

التي Transcendental Ego الرتانسندنتالية» «األنا اليشء هذا يسمي وهرسل ما، شيئًا
سابٍق كرشٍط تقف أنها هي الرتانسندنتالية األنا هذه ماهية إن العالم»، «خارج تقف
الفينومينولوجي. الرد أفعال جميع فيها بما اإلطالق عىل خربة ألي أو ذهني فعل ألي
،Ego-Cogito-Cogitatum فكري أنا-أفكر-بموضوع للوعي: ثالثية بنية بإزاء اآلن إننا
والفعل تفكر)، التي (األنا الخالصة األنا ل: منطقيٍّا املتصلة الثالثة العنارص هي هذه

الفكر). (موضوع واملحتوى (الفكر)، الذهني
هي النهائية موضوعاتها كاملة، ترنسندنتالية فينومينولوجيا التصور هذا لنا يقدم
الفهم بأفعال ترتبط ،(Noema (نوئيما الداللة أو املعنى أصناف من هائلة مجموعة
املطلق هي الرتنسندنتالية واألنا الرتنسندنتالية، باألنا الخاصة (Noeasis (نوئزيس
للوعي فعل كل يف سلًفا مفرتضة إنها ،Bracketing تقويس كل بعد تبقى ألنها الوحيد؛
الرشط هي الرتانسندنتالية واألنا نفسه، التقويس فعل حتى الفعل، هذا كان أيٍّا الخربة أو
مفرتضٌة ألنها الفكر يطرحه أن يمكن ال الذي الوحيد اليشء إنها معنى، لكل املسبق

تفكري. كل يف سلًفا
لألنا نشط دوٍر إسداء إىل فلسفته من املتأخرة املراحل يف «هرسل» نزع وقد
تشيد أو تشكل الفردية، األنا وليس الرتنسندنتالية، األنا أن إىل وخلص الرتانسندتالية،
الذي معناها املوضوعات تمنح الخالصة األنا الوعي، موضوعات معنى نشطٍة بطريقٍة
بأن القائل (املذهب املثالية إىل يفيض ال ذاته بحد هذا ولكن للوعي، موضوعاٍت يجعلها
عامًلا تدرج أن من أكثر تفعل ال الرتانسندنتالية األنا فلعل الوعي)، عىل معتمد الواقع
للوعي. موضوًعا تجعله وبذلك معقولة تصورات أو مفهومٍة مقوالٍت يف وجوديٍّا مستقالٍّ
الداللة تلك هو ما ملوضوٍع به يعرتف أن يمكن الذي الوحيد الواقع كان إذا أنه غري
وإذا ،Idealism «مثالية» وهذه الرتانسندنتالية، األنا تلك نشط، بشكل عليه، تسبغها التي
نتاج هي داللة كل وكانت وجوديٍّا، ممكن غري عالم هو للوعي داللة بدون عالم أي كان
الرتنسندنتالية، األنا عىل وجوديٍّا معتمد العالم أن ذلك عىل لرتتب الرتنسندنتالية، األنا
معتمًدا يشء كل دام ما الوحيد، «املطلق» هي الرتنسندنتالية األنا بأن أيًضا ذلك ويوحي

آخر. يشء أي عىل وجوديٍّا معتمدة غري وهي عليها وجوديٍّا
عىل وجوديٍّا معتمد (الواقع الذاتية املثالية أشكال من شكل إىل «هرسل» نظرة تومئ
بما الذات (أو الرتنسندنتالية الذات تسبغه الذي للمعنى مرتهن كله الوجود حيث الذات)
املاهيات أو الدالالت هذه مثل بأن الرد أيًضا باإلمكان يظل ولكن األشياء، عىل كذلك) هي
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مشرتكة عامة وإنها بعينه وعي أي وجود عن مستقلة إنها حيث من موضوعية هي
ذهب ألنه املثالية؛ تجاه املتأخرة هرسل آراء مالت وقد وعي، هو بما وعي كل تشمل
عىل تعتمد التي الداللة مقوالت عن بمعزل للعالم الحقيقي الوجود عن الحديث أن إىل
القول باإلمكان يظل أخرى مرة ولكن له، معنى وال ممتنٌع حديٌث هو الخالص الوعي
املمكن فمن ذلك، صحَّ إذا املحض، الوعي عن بمعزٍل الوجود يف يستمر قد العالم بأن
ستكون التي الطريقة بنفس معنى بال سيكون بذلك يتسم الذي العالم بأن الرد عندئٍذ
ليكون إنه معناها، لتعي عقوٌل ثمة يكن لم إذا داللة ذات غري هي مكتوبة جملة بها

فعًال. للتصور قابٍل غري عامًلا
كموضوٍع إال يشء أي ر» «يُتََصوَّ أن يمكن ال أنه فكرة من إذن «هرسل» ينتقل
عىل جوابه وكان للوعي، كموضوٍع إال يشءٍ أي «يوجد» أن يمكن ال أنه فكرة إىل للوعي
يبدو الذي العالم بأن يقول أن هو الخارجي العالم ووجود الطبيعة حول الشكية النزعة
ال أو يُوجد أن يمكن ذلك غري عالٍم افرتاض وأن الحقيقي، العالم فقط هو معنى ذا

ُهراء. أو لغٌو هو يوجد

هرسل إلدموند مجمل (9)

واحد لكل بالنسبة الشك إليه يرقى ال واحًدا شيئًا هناك أن يف «ديكارت» مع هرسل اتفق
أسٍس عىل للواقع تصورنا نشيد أن شئنا فإذا ثم ومن الخاص، وعينا هو اليشء ذلك منا،
مع أيًضا يتفق أنه غري الرصح، عليها ونقيم منها نبدأ التي الصخرة هي فهذه وطيدة،
بنفيس وعيًا وليس باملائدة وعيًا يكون وعيي فإن مثًال مائدٍة إىل أنظر إذ أنني يف هيوم
الصيغة: هذه العادية، الظروف يف دائًما، الوعي يأخذ املائدة، إىل النظر خربة عىل حائًزا
أن إلثبات محاولة كل ولكن كموضوع، بنفيس وعٍي عىل ال باألشياء مباٍرش وعٍي عىل أنا
تبني وقد الفشل، مصريها محاولٌة هي ودرايتي وعيي عن بمعزل توجد املوضوعات هذه

نفسه. الخارجي العالم وجود إثبات استحالة دائًما
لها حل ال مشكالت يف التورط فلنتجنب بارًعا: وجيًها طرًحا «هرسل» يقدم هنا ها
موجودة أنها الشك يقبل ال ومما املتيقن فمن الوعي، ملوضوعات املستقل الوجود عن
قد آخر وجودي وضع أي عن النظر بغض للوعي» «موضوعات بوصفها لنا بالنسبة
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ونحن وعي موضوعات أنها عىل املوضوعات هذه إذن فلندرس تحوزه، ال أو تحوزه
فهي، أخرى، فروض أي عنها نضع أن ودون الصفة، بهذه بوجودها مطلق يقني عىل
يقبل أن آخر يشء ألي يمكن ما بقدر والدراسة للبحث مبارشًة قابلٌة وعي، كموضوعات
عنها ولنرضب حلها، إىل سبيل ال التي األسئلة عن إذن فلننرصف والدراسة، البحث
لبحثه.8 جيًدا مؤهلون نحن ما عىل ونعول شئت)، إن أقواس (بني جانبًا ونضعها صفًحا
بنقد هرسل بدأ رصيًحا، مذهبًا تصبح أن قبل «منهًجا» هرسل فينومينولوجيا كانت
حقائق اكتساب إمكاننا يف تجعل طريقة أوًال يكتشف أن ذلك من قاصًدا الرياضيات
يتوجه أن هي البداية من الجوهرية قاعدته جعل ثم ومن بالربهان، وإثباتها أساسية
حكم كل أساًسا يستبعد أن وبالتايل بها، يعرفنا ما منها يتلقى لكي ذاتها»، األشياء «إىل
البداية نقطة تتضمنهما مبدآن إذن هناك الواقع، عن تصورها سبق نظرية وكل سابق
عليه مربهنًا أي بالربهان، ثابتًا ليس ما كل رفض من يتألف وهو سلبي، مبدأ هذه:
الحدس إىل الرجوع من يتألف إيجابي ومبدأ نقيضه، ر تصوُّ املحال من يبدو بحيث
يمكن الذي هو وحده، الحدس وهذا الحدس، هذا إن حيث من األشياء، إدراك يف املبارش
يف الرئيسيان املبدآن هما هذان و«الحدس»: «التوقف» يقني، لكل األول املنبع يكون أن

الفينومينولوجي. املنهج
التوقف فبفضل الخطأ، يف وتوقعنا «األشياء» لفظة تضلنا أال ينبغي ذلك، ومع
األشياء تكون قوسني) بني لهرسل، وفًقا بذاته، جيل مربر له ليس ما كل وضع (أو
يف اليشء (أو الوجود وليس ،Phenomena «الظواهر» هي حقيقة لنا املعطاة الوحيدة
من الفينومينولوجي الحدس مجال يتكون وهكذا اإلطالق، عىل بذاته البني باألمر ذاته)
كان، أساس أي وعىل ما نحو عىل يظهر ما كل من أي للشعور، املعطاة الظواهر كافة
يقبل وال يظهر، ال الذي ذاته يف للوجود البني غري املجال كل استبعاد مع وبالتايل
ووصفه كله، الظواهر عالم عن الكشف يف الفينومينولوجيا مهمة وتنحرص الظهور.
نفسه، الوقت يف الظواهر هذه بني تربط التي العالقات إدراك ومحاولة محكًما، وصًفا
معناها، تحديد أو الظواهر، تفسري إىل الخالص الوصف تجاوز بوضوح يعني مما
ما يوضح الفينومينولوجي التفسري «إن الديكارتية»: «التأمالت كتابه يف هرسل يقول
طريق عن معطى يكون أن دون Cogitatum بالفكر» «املدرك معنى يف متضمن هو

.Bryan Magee, The History of Philosophy, DK Publishing, INC., 1998, p. 211 8
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غري تجعل والتي Potential «بالقوة» هي التي الحسية لإلدراكات يتمثل بأن الحدس
اصطناع يتيح الظواهر أنماط من نمط كل فإن هذه النظر وجهة ومن ظاهًرا»، الظاهر

والتأويل. والوصف للبحث خاصة مناهج
أنها وهلة ألول تبدو منهًجا بوصفها الفينومينولوجيا إن نقول أن إذن بوسعنا
الفلسفة تستبعد أنها بحاٍل يعني ال هذا ولكن Positivism «الوضعية» من رضب
اتجاًها يصبح أن عن يتواَن لم الفينومينولوجي االتجاه أن فالحق امليتافيزيقا، أو
وتأويل «مذهبًا»! يتضمن ذاته حد يف املنهج فإن أخرى جهة ومن حقيقيٍّا، ميتافيزيقيٍّا
ال وكانت قوسني، بني كله الوجود مجال وضع عن عبارة «اإلبوخيه» كانت ملا أنه ذلك
من نوًعا تتضمن هرسل فينومينولوجية فإن الخالصة، الظاهرة سوى العقل أمام ترتك
من بنمط تعرتف وال للوعي، الباطني املضمون وإىل أفكار، إىل الكون وتُحيل املثالية،
يتجه هرسل أن والحق املاهيات»، «معاينة أو املاهيات» «مشاهدة سوى اليقينية املعرفة

متطرفة. مثاليٍة نحو فأكثر أكثر
درجة حيث من بذاته ٌ بنَيِّ هو ما إىل ا حقٍّ نصل أن رأيه بحسب أردنا نحن ولو
«األنا» عىل بل فحسب «العالم» وقائع عىل ال اإلبوخيه منهج نطبق أن بد ال فإننا اليقني،
وجه دون يقف الديكارتي «الكوجيتو» فإن أخرى بعبارة أو أيًضا، وأفعالها الطبيعية
العالم، أشياء من يشءٍ سوى كذلك هي بما ليست Substantial I جوهرية» «أنا عند حق
ديكارت وخطأ الفينومينولوجي، املنهج يعالجها التي الخالصة الظاهرة ليست وهي
يف Sum موجود» «أنا عبارة تصور أنه هو دلتاي) قبله ومن هيدجر، يحدده (كما
الداللة واحدة املعقولية أن خطأ مفرتًضا Res «األشياء» وجود لنمط وفًقا الكوجيتو
تنال إبوخيه يتطلب ذلك، من أعمق «إبوخيه» يتطلب األمر أن والحقيقة Univocal
وحده وبهذا الخالصة، الظواهر حالة إىل إلحالتهما الذاتية وأفعالها التجريبية» «الذات
الخالصة الظواهر سوى فيه تبقى ال الذي الرتانسندنتايل الخالص الوعي مجال إىل نصل
األول «الوجود» األمر نهاية يف هي التي الرتانسندنتالية األنا جانب إىل الرتانسندنتالية

الفينومينولوجي.9 االرتداد إليه ينتهي الذي بنفسه البني اليقيني

الدار كامل، فؤاد ترجمة سارتر، بول جان إىل كريكجورد من الوجودية املذاهب جوفيليه، ريجيس 9

ص٣٢٢–٣٢٨. ١٩٦٦م، والرتجمة، للتأليف املرصية
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هرسل لفينومينولوجيا التأويلية املتضمنات (10)

«شاليرماخر» عند الرومانسية الهرمنيوطيقا شأن شأنها «هرسل»، تفرتضفينومينولوجيا
إطار أو صحيح سياق يلزمنا للموضوع سديٍد تأويٍل إىل نصل لكي أننا و«دلتاي»،
يعكس النص أن وترى والثقافية، التاريخية الخارجية باألطر تحفل ال أنها غري ذهني،
ذلك يفعل فإنما ذاتها» األشياء «إىل شعار هرسل يرفع وحني الخاص، الذهني إطاره
منهجيٍّا النص تعزل أن يعني إذن، تفرس، أن ذاتها. يف تامًة أشياء املوضوعات يعترب ألنه
يوصل أن للنص تتيح وأن الذات، تحيزات ذلك يف بما عليه، دخيل هو ما كل عن
دون هي، كما النص حقيقة عىل تقبض أن هو الفينومينولوجيا فهدف الذات، إىل معناه
الفينومينولوجية الوجهة من «التأويل ف القارئ؛ من إسقاط أو الذات من تلويٍن أي
عن صفًحا يرضب ما وبقدر له».» «يحدث يشء هو بل القارئ «يفعله» شيئًا ليس
انتباًها يويل فإنه الرومانسية التأويلية به تلتزم الذي الصارم والثقايف التاريخي السياق
املفصل والوصف الدقيق التمعن وعملية التحيزات، Bracketing «تقويس» لعملية شديًدا

هي. كما النص حقيقة عىل الوقوف أجل من للنص، العميق والتأمل
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الثامن الفصل

هيدجر

و«هيدجر» بنيهرسل (1)

الفينومينولوجيا من نوعان (1-1)

نظرية بإيجاد الخاص مرشوعه أفق يف الهرمنيوطيقا إىل ينظر «دلتاي» كان مثلما
لفظة يستخدم «هيدجر» كان كذلك االجتماعية، العلوم ملنهج تاريخي توجه ذات
كان لقد «أساسية»، أكثر أنطولوجيا عن لبحثه األكرب السياق يف «هرمنيوطيقا»
الحياة يكشف أن شأنه من منهٍج عن يبحث «دلتاي»، شأن ذلك يف شأنه «هيدجر»،
ومعضًدا، مؤيًدا «هيدجر»، اقتبس والزمان» «الوجود كتابه ويف ذاتها، الحياة ضوء يف
يف «هيدجر» رشع البداية ومنذ ذاتها، الحياة خالل من الحياة فهم يف دلتاي هدف
رشع جذورها، إىل ويستقصيها الوجود عن الغربية التصورات يتخطى منهج عن البحث
املسبقة الفروض عن اللثام يكشف أن من تمكنه «هرمنيوطيقا» عن البحث يف «هيدجر»
الرتاث يضع أن قبله، من نيتشه مثل أراد، وقد التصورات، هذه عليها تتأسس التي

التساؤل. موضع كله الغربي امليتافيزيقي
متاحًة تكن لم تصوريًة أدواٍت هرسل إدموند فينومينولوجيا يف «هيدجر» وجد
اإلنساني الوجود كينونة عىل الضوء يسلط أن يمكن منهًجا فيها ووجد نيتشه، أو لدلتاي
وتحيزاته أهوائه مجرد عن ال ذاته الوجود عن النقاب يكشف أن بها للمرء يمكن بطريقٍة
فهًما الظواهر فهم وأتاحت جديًدا عامًلا فتحت قد الفينومينولوجيا أن ذلك وأيديولوجيته،
داللٌة «هيدجر» عند له كانت الجديد العالم هذا أن عىل الذهنية، التصورات عىل سابًقا
بغرض العالم هذا يقارب «هرسل» كان فبينما هرسل، عند كانت التي تلك عن مختلفة
الحيوي الوسط «هيدجر» فيه رأى فقد ترانسندنتالية، ذاتيًة بوصفه الوعي عمل كشف
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طبيعة لفهم مفاتيح وزمانيته تاريخيته يف ورأى العالم، يف التاريخي اإلنساني للوجود
وعن العقيل التصور عن يند املعاشة الخربة يف نفسه عن يكشف كما فالوجود الوجود،
السجني هو الوجود إن وحدها. األفكار عىل املتمركز الذهني للتفكري الالزمانية املقوالت
إطالق يف يأمل «هيدجر» كان والذي الغربية، السكونية للمقوالت واملنيس املحجوب
املناسبة؟ الوسيلة له تقدم أن يف ومنهٍج كنظريٍة الفينومينولوجيا نجحت فهل رساحه،
نقده طبيعة وكذلك ونيتشه، بدلتاي «هيدجر» تأثر أن غري جزئيٍّا، نجحت لقد
رغبة من التوجس غاية متوجًسا جعاله قد األنطولوجيا، وبخاصة الغربية للميتافيزيقا
آمن لقد الرتانسندنتالية، الذات إىل أي اإلنساني، الوعي إىل الظواهر كل رد يف «هرسل»
بداءًة منهما وأكثر اإلنسانية واملعرفة الوعي عىل سابقٌة الوجود حقيقة بأن «هيدجر»
من كمعطى الوجود حقيقة حتى يشءٍ كل اعتبار إىل يميل هرسل كان بينما وأساسية،
للنقد املناسب اإلطار ليقدم الذاتية عىل القائم املوقف هذا مثل يكن لم الوعي، معطيات
مراجعٍة تحقيق يف هرسل فينومينولوجيا نجاح ورغم «هيدجر»، بخاطر يدور كان الذي
فهي كثرية، مجاالت يف اليوم ملموسًة ثمارها تزال ما لإلبستمولوجيا طموٍح تنقيحيٍة
لقضية الجديد طرحه يف «هيدجر» يستخدمها أن يمكن التي األداة ذاتها بحد تكن لم

الوجود.
الفينومينولوجيا من الصنف ذلك أن الهرمنيوطيقا لتعريف كبريًة داللًة يحمل ومما
«الفينومينولوجيا اسم أحيانًا عليه يطلق والزمان» «الوجود كتابه يف «هيدجر» أنشأه الذي
داخل فرعيٍّ بحٍث مجرد من أكثر وهو ،Hermeneutic Phenomenology التأويلية»
من تماًما منفصلني صنفني إىل يشري فهو به، وألمَّ هرسل أسسه الذي الحقل
من مدهشًة كثرًة وأن هرسل، عن الكثري أخذ قد «هيدجر» أن صحيح الفينومينولوجيا،
ويف جديد سياٍق يف التصورات هذه وضع أنه غري أستاذه، إىل تعود املبكرة تصوراته
الفينومينولوجي» «املنهج إىل ننظر أن الخطأ من يكون هكذا مختلف، غرٍض خدمة
«هيدجر» أن فالحق أخرى، لغايٍة «هيدجر» واستخدمه هرسل صاغه مذهٌب أنه عىل
واملنهج الفينومينولوجيا أخذت بحيث ذاته، الفينومينولوجيا مفهوم يف النظر أعاد قد

جذريٍّا. اختالًفا مختلًفا طابًعا عنده الفينومينولوجي
أن لهرسل قط يسبق فلم نفسها، «هرمنيوطيقا» كلمة يف بإيجاز الفرق هذا يتمثل
والزمان» «الوجود يف «هيدجر» رصح بينما عمله، إىل اإلشارة يف اللفظة هذه استخدم
لقد بالرضورة، هرمنيوطيقيٍّا تجعله فينومينولوجي منهج ألي األصيلة األبعاد بأن
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a Hermeneutic of (اآلنية)» للدازاين «تأويل هو والزمان» «الوجود يف مرشوعه كان
من بالدالالت، مشحونة كلمة (وهي «هرمنيوطيقا» لكلمة «هيدجر» اختيار إن 1،Dasein
ضد التحيز إىل لتومئ والالهوت) اللغة فقه يف الحديث استعمالها إىل اليونانية جذورها
عىل نفسها الخصلة وتنسحب هرسل، موقف من الواضح النقيض عىل يقف والذي العلم
عالية نربًة نفسها اللفظة عىل وتضفي جادامر جيورج لهانز الفلسفية» «الهرمنيوطيقا

.Antiscientism (املتطرفة/التعاملية) العلمية للنزعة العداء من
و«هيدجر»، هرسل بني الفروق يكشفا أن يمكن العلم تجاه املتضادان املوقفان هذان
الالهوتية والتنشئة لألول الرياضية التنشئة عىل يبدو فيما ترتبت التي الفروق تلك
«هيدجر» أما ُعليا، تجريبيًة صارًما»؛ «علًما تكون أن للفلسفة هرسل أراد للثاني،
غايًة العلمية املعرفة من يجعل أن يمكن ال رصامٍة من بالوجود ما كل أن يرى فكان
Apodictic رضورية» «معرفة إىل سعيه يف لهرسل العلمية امليول تجلت لقد نهائية،
كل استقصاء يف رغبة ويف بها، قال التي Reduction «الرد» رضوب ويف ،Knowledge
يأت فلم «هيدجر» أما Eidetic Reduction املاهوي» «الرد خالل من متصوٍر وكل مرئيٍّ
بعد وازداد األنا، بنية أو الرتانسندنتالية الردود أو الرضورية للمعرفة ذكٍر أي كتاباته يف
هيجل نيتشه، كانت، — السابقني الفالسفة تفسري إعادة إىل اتجاهه والزمان» «الوجود
باملعنى «تأويليًة» أكثر تفكريه صار لقد وهلدرلني، وتراكل ريلكه شعر تفسري وإعادة —
األساس بالدرجة علميٍّا هرسل ظل وبينما النصوص، تأويل عىل مرتكًزا أي التقليدي،
الفلسفة أصبحت فقد اليوم) علوم يف بها يحظى التي األهمية يف ينعكس ما (وهو
لو وحتى التأويل، من شكًال للمايض، مبدعًة اكتشاٍف إعادة تاريخيًة، «هيدجر» عند
تجعله األخرية اتجاهاته فإن «هرمنيوطيقا»، باسم للدازاين تحليله «هيدجر» ينعت لم

جدال. بال تأوييل» «فيلسوف بلقب جديًرا

الوجود عن للتعبري «هيدجر» استخدمه وقد هناك»، «الوجود حرفيٍّا يعني أملاني تعبريٌ Daein الدازاين 1
املرء»، «عالم ب أي املحيطة، واألشياء باألشخاص وجدانية عالقٍة يف مدمٌج وجوٌد وهو املتعني، اإلنساني
والعالم، اإلنسان بني التامة الوحدة لتوكيد العالم» يف «الوجود أيًضا «هيدجر» عليه يطلق هنا ومن
ذلك منفصل، خارجي وعالم بذاته مكتٍف داخيل عالم بني واملوضوع، الذات بني الديكارتي الفصل وانتفاء
الكيانني هذين بني الواضحة العالقة بتفسري تتعلق كربى مشاكل غري امليتافيزيقا يورث لم الذي الفصل

املنفصلني.
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هي أخرى، مسألٍة يف الفينومينولوجيا من الصنفني هذين بني الفروق وتتجىل
وصًفا وقدم الوعي تاريخية إىل «هرسل» أملح لقد ،Historicality «التاريخية»
أدى قد الرضورية» «املعرفة إىل تَْوَقه أن إال بالزمن، الداخيل للوعي فينومينولوجيٍّا
وهو للعلم، املثولية السكونية املصطلحات إىل أخرى مرًة «الزمانية» يرتجم أن إىل به
التغري، تيار فوق ورفعه األفكار لعالم وإثباٌت نفسه الوجود لزمانية إنكاٌر صميمه يف
نمًطا «طورت قد هرسل فينومينولوجيا بأن ١٩٦٢م عام يرصح «هيدجر» جعل ما هذا
الغرابة»، كل عليه غريبًة الفكر تاريخيُة تَبَْقى وموقًفا وفخته، وكانْت ديكارت وضعه
بشدة متمسًكا كان والزمان» «الوجود يف تحليله بأن الوقت نفس يف يحس «هيدجر» كان
فمن للوعي، تؤول أن يجب ال الفينومينولوجيا أن غري الفينومينولوجيا، بمبدأ حق وعن

وتاريخيته.2 Facticity وقائعيته بكل الوجود لكشف وسيلًة تكون أن أيًضا املمكن

تأويًال بوصفها الفينومينولوجيا (2-1)

يف الفينومينولوجي» «املنهج باسم املوسوم والزمان» «الوجود من الخاص القسم يف
أن للسائل جاز وإذا «هرمنيوطيقا»، أنه عىل منهجه إىل رصاحة «هيدجر» يشري البحث
من الدرجة نفس عىل آخر سؤاًال هناك فإن للفينومينولوجيا؟» ذلك يقدم «ماذا يسأل
أن قبل الرضوري من أنه غري للهرمنيوطيقا؟» ذلك يقدم «ماذا الحالية: لدراستنا األهمية
للفينومينولوجيا. «هيدجر» تعريف) إعادة (أو لتعريف نعرض أن السؤال هذا نتناول

إن فيقول ،Logos, Phainomenon للكلمة: اليونانيني الجذرين إىل «هيدجر» يعود
شبيهة pha وإن املنكشف»، الظاهر، نفسه، يُظهر الذي «ذلك تعني Phainomenon
يظهر، أن ما ليشءٍ يمكن فيه الذي ذلك التألق، الضوء، تعني التي اليونانية Phos بكلمة
لضوء عرضٌة هو ما «مجموع تعني: إذن Phenomena «فينومينا» مرئيٍّا، يصبح أن
ملا ببساطة مكافئًا اليونانيون جعله الذي ذلك الضوء، عليه يُسلَّط أن يمكن أو النهار،

كائن.» هو
نفهمه أال يجب هو» «كما اليشء إظهار من الصنف هذا أو االنكشاف هذا أن غري
آخر»، يشءٌ أنه عىل ما يشءٌ «يبدو عندما يحدث مثلما اإلشارة، من ثانوي شكٌل أنه عىل

.Richard E. Palmer, Hermeneutics, pp. 124–127 2
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إظهاٌر هو بل أولية، أكثر أخرى ظاهرة إىل يشري أي ما، ليشءٍ بعرٍض شبيه هو وال
تجليه. يف ظاهره، يف هو، كما ما ليشءٍ

،Logos «لوجوس» اليونانية الكلمة إىل بالطبع فتعود Ology الالحقة وأما
ذلك من الكالم، فعل يف توصيله يتم الذي ذلك هو «هيدجر»، يخربنا كما واللوجوس،
للوجوس فإن ثم ومن يظهر»، اليشء «ترك هو لوجوس لكلمة األعمق املعنى أن يتبني

اليشء. ذلك أنه عىل يظهر اليشء ويدع الظواهر، إىل يشري فهو كشفيًة، وظيفًة
لثام، إماطة أو كشٍف مسألة هي بل حرًة وظيفًة ليست الوظيفة هذه أن غري
وإنما الظاهرة، عىل معنًى يُْسِقط ال العقل النهار، وضح إىل التحجب من تُخرج فهي
النزعة خالل من أننا صحيح نفسه، لليشء أنطولوجي تجلٍّ هو يظهر ما أن األمر وجه
ولكن فحسب، املرغوب الوجه عىل يُرى أن اليشء عىل نفرض أن يمكننا الدوجماطيقية
لليشء نتيح كيف نتعلم أن علينا تََعلٍُّم، مسألة يغدو عليه هو ما عىل يظهر اليشء ترك
بل اللغة، مستخدم لغة يمنحها قوًة ليس الحقيقة يف (الكالم) واللوجوس ذلك، يفعل أن

اللغة. خالل من وظهر انكشف ملا للرضوخ وسيلة اللغة، له تمنحها قوة
تظهر األشياء نرتك «أن يعني: «فينومينولوجيا» املركب أن إىل ذلك من نخلص
االتجاه عكس هو هنا االتجاه الخاصة»، مقوالتنا عليها نُقحم أن دون عليه هي ما عىل
عن لنا تكشف التي هي األشياء بل األشياء، إىل يشري من نحن ليس عليه: اعتدنا الذي
نهيب بل البدائية، 3Anrmism اإلحيائية النزعة من يشءٍ إىل بذلك نومئ ولسنا نفسها،
يُظهر أن عىل اليشء بقوة االسرتشاد هي الحقيقي الفهم ماهية أن يتبني أن بالقارئ
ذاتها»، األشياء «إىل بالعودة نادى حني هرسل إليه يقصد كان ما بالضبط وهذا نفسه،
بشكٍل إليها ينتمي منفٍذ خالل من بالظواهر لالسرتشاد وسيلة هي الفينومينولوجيا

أصيل. صادق
التأويل أن يتضمن إنه حيث التأويلية، للنظرية كربى أهمية ذو هو املنهج هذا مثل
نقابله، الذي اليشء انكشاف عىل بل اإلنسانية واملقوالت اإلنساني الوعي عىل يتأسس ال
مسألة وعىل امليتافيزيقا عىل ُمنصبٍّا كان «هيدجر» اهتمام أن غري يصادفنا، الذي الواقع

حالة وهي مقاصد، وذات حية كأنها األجسام جميع اعتبار إىل نزعة هي Animism اإلحيائية النزعة 3
األول الجزء (الالند، كلها الطبيعية املوجودات لدى أرواٍح بوجود تؤمن التي البدائية الشعوب لدى عقلية

ص٧٢).
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النظري التأميل وللطابع للذاتية نهايًة يضع أن املنهج هذا مثل بإمكان فهل الوجود،
ريب، بال صعبٌة مهمٌة هذه الوجود؟ مسألة عىل يُطبَّق أن يمكن هل للميتافيزيقا؟
إحاطًة أكثر يشءٌ هو بل اإلطالق عىل ظاهرًة ليس الوجود أن حقيقة تعقيًدا ويزيدها
الفعل يف «وجود» أنفسنا نحن إذ لنا؛ «موضوًعا» يصبح أن املحال ومن وروغانًا، وشموًال

موضوًعا. بوصفه موضوٍع أي به نشكل الذي نفسه
أن حقيقة يف املنفذ من نوع عىل يعثر والزمان» «الوجود يف «هيدجر» أن غري
بل ثابتًا فهًما ليس إنه الوجود، امتالء يكونه ملا معني فهٌم وجوده مع لديه املرء
أن للوجود يمكن ربما بذلك الظواهر، مواجهة خربة يف مرتاكًما تاريخيٍّا، يتكون فهم
تصبح أن ينبغي األنطولوجيا الظهور، بها يحدث التي للطريقة تحليٍل بواسطة يُستنطق
من تظهر التي والتأويل الفهم عمليات إىل األنطولوجيا تلتفت أن يجب فينومينولوجيا،

العالم.4 يف للوجود الخفية البنية تلك النور إىل تُخرج أن يجب األشياء، خاللها

الفهم طبيعة (2)

دلتاي يتجاوز هيدجر (1-2)

اإلنجليزية الكلمة تعنيه ما غري يعني خاص مصطلح «هيدجر» عند Verstehen «الفهم»
دلتاي، عند نفسه املصطلح يعنيه ما غري ويعني الدارج، االستعمال يف Understanding
بيشءٍ الشعور عىل القدرة أي بالتعاطف، توحي Understanding اإلنجليزية فالكلمة
أكثر نعني فإنما متفهمة» «نظرة عن نتحدث حني ونحن آخر، شخٌص به يشعر مما
ما وليس نفهمه، الذي األمر يف باملشاركة أشبه شيئًا نعني املوضوعية، النظرة مجرد من
هو ما يبلغ يبدو فيما الفهم أن ذلك ضئيل، وتفهٌم واسعٌة معرفٌة لفالٍن يكون أن يمنع
الفهم كان لقد شخيص، هو ما يبلغ االستعماالت بعض ويف ويلمسه، اليشء يف جوهري
يف ليهتز املرء إن بحيث الداخلية العوالم تماثل عن مبدئه عىل يرتكز شاليرماخر عند
واالستشفافية، املقارنة اللحظتني: كال يتضمن فالفهم يفهمه، عندما املتحدث مع تجاوٍب
نفهم عندما يتم والذي اإلدراك من األعمق املستوى ذلك إىل يسري فالفهم دلتاي عند أما

.Hirmeneutics, pp. 128-129 4
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من أكثر كيشءٍ سيكولوجية) أو اقتصادية أو (اجتماعية حقيقًة أو قصيدًة أو لوحًة
«الوقائع عن ک«تعبرٍي» نفهمها عندما البيانات، من بياٍن أو املعلومات من معلومٍة مجرد

املطاف. نهاية يف ذاتها «الحياة» عن تعبرٍي أو الباطنة»،
الفهم السابقة، التصورات عن البعد كل بعيٌد تصوٌر فهو «هيدجر»، عند الفهم أما
الحياتي العالم سياق ضمن ُوجوِده ممكنات إدراك عىل املرء قدرة هو «هيدجر» عند
شخٍص بموقف الشعور عىل معينة قدرًة أو خاصة موهبًة ليس الفهم فيه. ُوجد الذي
«الفهم أعمق. مستوى عىل الحياة تعبريات أحد معنى إدراك عىل القدرة هو وال آخر،
العالم»، يف «الوجود أشكال من شكٌل الفهم «نكونه»!» يشء هو بل نمتلكه شيئًا ليس
وهو تفسري، لكل األساس هو الفهم العالم»، يف «الوجود عنارص من مكوٌن عنٌرص أو

التأويل. أفعال من فعٍل كل يف وقائٌم املرء لوجود ومصاحٌب متأصٌل
أفعال من فعٍل كل عىل وسابٌق األنطولوجية الوجهة من أسايسٌّ أمٌر إذن الفهم
وهذه باملستقبل، يتعلق دائًما الفهم أن حقيقة يف يتمثل ثاٍن جانٌب وللفهم الوجود،
الفهم أن كما أساس، عىل يقوم أن يجب اإلسقاط أن عىل للفهم، اإلسقاطية السمة هي
كشف يف بل املرء موقف فهم مجرد يف ال تكمن الفهم ماهية أن غري املرء، بموقف يرتبط
«هيدجر» ويطلق العالم، يف املرء بموقع الخاص األفق داخل للوجود امللموسة اإلمكانيات

.Existentiality (Existenzialitat) مصطلح الفهم من الجانب هذا عىل
داخل دائًما يعمل أنه هي أخرى، هامة سمة «هيدجر»، يراه كما وللفهم،
Bewandtnisganzheit عالئقي» «كلٍّ داخل األصل، من املؤولة العالقات من مجموعة
نصلها حني وبخاصة للهرمنيوطيقا، بالنسبة النطاق واسعة متضمنات املالحظة ولهذه
إىل إشارٍة مسألة دائًما هو املعنى أن أكد أن لدلتاي سبق لقد «هيدجر»، بأنطولوجيا
«دائرة داخل يعمل دائًما الفهم بأن القائل املعروف للمبدأ مثاٌل وهو العالقات، من سياٍق
بذاتها ومكتفية بسيطة أجزاء من املنتظم بالتقدم وليس Hermeneutic Circle تأويلية»
تتقدم الفينومينولوجية «هيدجر» هرمنيوطيقا أن غري األجزاء، هذه من املكون «الكل» إىل
وتأويل فهم كل لبنية بالنسبة التأويلية» «الدائرة متضمنات فتستكشف أبعد؛ خطوًة
الوجود يتجاوز ميتافيزيقي كيشءٍ الفهم نتصور أال بالطبع وعلينا إنساني، وجودي
دلتاي نظر وجهة ينفي ال «هيدجر» إن عنه. منفصٍل غري كيشءٍ بل لإلنسان، الحاسَّ
أن حقيقة يف ذلك ويتجىل أنطولوجي، سياق يف يضعها ما بقدر الخربوي التوجه ذات
والنقطة «معنًى»، أو «عالم» بدون تخيله يمكن ال الفهم وأن امِلزاج، عن ينفصل ال الفهم
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إىل فاحصًة نظرًة ولعل أنطولوجيٍّا»، أصبح «هيدجر» عند «الفهم أن هي هنا املحورية
أن بعد الحٍق، قسٍم يف سنحاوله ما وهو ذلك، توضح أن «هيدجر» عند «العالم» مفهوم

واملوضوع. الذات ثنائيًة انتفاء عن اإلبداعي الثوري «هيدجر» ملفهوم نعرض

الذات/املوضوع ثنائية انتفاء (2-2)

الخارج؟ يف املوجود «املوضوع» إىل تصل لكي الباطن عاملها من «الذات» تخرج كيف
إزاحتها يف يرتدد وال األزلية، العقدة هذه خيوط فك يحاول ال «هيدجر» أن يبدو
الواقع وجود مشكلة أن بها يعلن جورديان) عقدة اإلسكندر قطع (مثلما قاضيٍة برضبٍة
من واحدٍة لحظٍة عناء تستحق ال زائفٌة مشكلٌة هي به الذات وعالقة وإثباته الخارجي
أي الخارج، يف دائًما موجودٌة العالم» يف «وجوًدا باعتبارها «اآلنية» ألن ملاذا؟ التفكري!
يف اآلنية، «إن والزمان»: «الوجود يف يقول وهو «هيدجر» إىل لنستمع املألوف، العالم يف
نتصورها الذي الداخيل مجالها مغادرة إىل تحتاج ال لها، وإدراكها املوجودات إىل اتجاهها
الخارج»، «يف دائًما موجودٌة األولية وجودها طبيعة بحسب هي وإنما فيه، حبيسًة
اليشء إدراك إن ثم … بالفعل اكتشافه تم عالٍم يف به تلتقي الذي املوجود من بالقرب
«بيت» إىل الخارجي اإلدراك من غنمناها التي بالفريسة رجوٍع بمثابة ليس املعروف
واإلبقاء تدركه بما واالحتفاظ اإلدراك أفعال يف العارفة، اآلنية تظل وإنما والشعور، الوعي
أو «العلو»، ب نسميه ملا بحاجة ليست إذن إنها آنية.» بوصفها الخارج يف دائًما عليه،
تصادفها التي املوجودات مع «بالخارج» الدوام عىل ألنها العالم؛ إىل والتجاوز، التخطي
باألشياء يهتم العالم» يف «وجوًدا باعتبارها «بالداخل» دائًما أنها كما العالم، هذا يف
التي العالقة إقامة من تمكننا التي هي ليست املعرفة أن القول وصفوة بأمرها، وينشغل
«تحوًال» تكون أن تعدو ال بحيث قبل، من العالقة هذه تفرتض إنها بل بالعالم، تربطنا

نفسها: العالقة لهذه
يف اكتشافه سبق الذي العالم من جديد وجود موقف اآلنية تكتسب املعرفة فعل «يف
تنشأ العالقة هذه وال والعالم، الذات بني «تبادل» عالقة تخلق ال املعرفة أن كما اآلنية»،
الوجود أساس عىل يقوم اآلنية أحوال من حال املعرفة إن الذات. عىل العالم تأثري من
استعرنا إذا مبالغني ولسنا التفكري، يف جديد أسلوب هذا أن يف جدال وال العالم، يف
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صدور ومألت «هيدجر» معارصي بعض أذهلت كوبرنيقية ثورة إنها وقلنا كانت لغة
والحماس.5 بالنشوة اآلخر البعض

العالم يف املوجودة باألشياء وعالقتنا العالم (3)

لندرك فواٌت يُعوزنا
لنرى. وغياٌب

قدر لقياس طريقٍة أيرس الطرح يجعل مما قيمته، وتجلت حجمه، برز اليشء غاب إذا
يف امح، يملؤها، كان التي الفجوة حجم وانظر مستقره من اليشء هذا اخلع األشياء،
هذا اطرح بافتقاده، الفني الرتاث يعاني كم وانظر ذاك، أو الفنان هذا عمل الخاطر،
أو الفاقة وهن من غيابه يف املجلس يعرتي كم وانظر الحقيقة، يف أو الظن يف الشخص

الشوق. ذبول من
البيئة يعني ال «هيدجر» عند «العالم» مصطلح أن إىل نلتفت أن بمكان األهمية من
هو بل العلمية، للنظرة يبدو كما العالم أي للبيئة، املوضوع باملعنى فيها نعيش التي
جميع جملة ليس «هيدجر» عند فالعالم الشخيص، عاملنا نسميه أن يمكن ما إىل أقرب
مغموًرا دائًما نفسه اإلنساني الكائن يجد التي املوجودات من الجملة تلك بل املوجودات
دائًما مسبٍق فهٍم خالل ينكشف كما بظاهرها ومحاًطا األصل من فيها منغمًسا بها

ومحيط. وشامٍل
لتصور تماًما مناقٌض تصوٌر لهو النفس، عن منفصل كيشءٍ العالم تصور إن
الذات/املوضوع بني عينه االنفصال بذلك البداية منذ يسلم التصور هذا مثل ألن «هيدجر»؛
أي عىل سابٌق العالم إن بالعالم، املسمى العالئقي السياق داخل نفسه هو ينشأ الذي
كل «موضوعية»، كل عىل سابق إنه املوضوعي، باملعنى والعالم النفس بني انفصال
متصوًرا والذاتية املوضوعية من كلٌّ دام ما الذاتية عىل أيًضا سابٌق ثم من وهو تنظري،

الذات/املوضوع. مخطط داخل

للطباعة الثقافة دار مكاوي الغفار عبد د. ودراسة وتقديم ترجمة الحقيقة، نداء «هيدجر»، مارتن 5

ص٥٧-٥٨. ١٩٧٧م، القاهرة، والنرش،

129



الفهم فهم

هذه شأن فمن بداخله، الكائنات تعداد طريق عن العالم نصف أن املحال من
مسبًقا نفرتضه الذي ذلك بالضبط هو العالم أن ذلك منا، يفلت العالم تجعل أن العملية
بوصفه يُفهم إنما العالم يف (كائن) كياٍن فكل الكائنات، معرفة أفعال من فعٍل كل يف
التي والكيانات األصل، من هناك بالفعل، هناك دائًما هو عالٍم «عالم»، ضوء يف كيانًا
لديه من اإلنسان «وحده عالم. يف بل ذاتها بحد عامًلا ليست لإلنسان املادي العالم تشكل
يند بحيث نفسه الوقت يف باإلنسان لصيٌق وقريٌب محيٌط شامٌل يشءٌ هو والعالم عالم.»
رؤيته حق يشء أي يرى أن يمكن ال املرء أن غري ذاته، بحد مرئي غري إنه املالحظة، عن
يف مسبًقا ويفرتضه املرء به يُسلم خفي محيط إنه الدوام، عىل حارض فالعالم بدونه!

يشء. أو كموضوٍع لفهمه محاولة كل من يفلت «شفاف» أنه غري أمر، كل
سهلة، تكون لن مقاربته إن لالستكشاف، انفتح قد جديٌد عالٌم، مجاٌل، يكون هكذا
الفردي لوجودها األنطولوجي التفسري حتى وال بداخله للكيانات اإلمبرييقي الوصف فال
تظهر التي الكائنات بجانب يُحس يشء هو العالم العالم، ظاهرة يقابل سوف ذاته بحد
العالم فهم، كل أساس فالعالم العالم، خالل يكون أن يجب الفهم أن غري العالم، يف

(الدازاين). اآلنية لوجود األنطولوجية البنية من لها انفصام ال أجزاء والفهم
يف املرء وجود بها يرتبط العالم يف معينٍة أشياء شفافية العالم شفافية ويناظر
دون يؤديها التي جسمه وحركات يوم، كل يستعملها التي فاألدوات اليومية، حياته
أو ما تصدٌع حدث إذا إال يلحظها وال املرء إليها يتلفت ال شفافًة تغدو هذه كل تفكري،
األشياء هذه ««معنى» أن هي هامة: حقيقة نالحظ أن يمكننا التعطل نقطة عند تعطل.
وجيزٍة وللحظٍة التعطل، إبان املتعالقة.» واملقاصد املعاني من كيل ببناءٍ عالقتها يف يكمن

مبارش. بشكٍل العالم من ويبزغ األشياء معنى يُضاء فقط،
وبني األشياء من ليشءٍ الفهم هذا مثل بني بعيد ِجدُّ والبَْون كبريٌ الفرق إن
املطرقة وهو قريبًا مثًال والزمان» «الوجود يف «هيدجر» ويرضب املجرد! الذهني الفهم
يمكن يشء هي الحضور من بأكثر تتحىل ال التي املوجودة فاملطرقة (الشاكوش)،
املطرقة أن إال املطارق، من بغريه مقارنته وتمكن بخصائصه، بيان كتابة وتمكن وزنه
إىل لتومئ الخربة هذه وإن املطرقة، تكونه ماذا واللحظة للتو تكشف التي هي املكسورة
التأملية التحليلية للنظرة ال ينكشف األشياء من يشءٍ وجود أن هو هرمنيوطيقي: مبدأ
للعالم، الكامل الوظيفي السياق يف فجأًة نفسه عن اللثام فيها يميط التي اللحظة يف بل
بياٍن خالل من ال نحٍو، أفضل عىل إدراكها يمكن الفهم طبيعة فإن الطريقة وبنفس
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ويصطدم يتعطل حني بل الصحيح، الوظيفي أدائه فورة يف وال بمواصفاته تحلييل
يحوزه». أن الفهم عىل يتعني اليشء افتقاد عند «ربما منيع، بحائط

هي معينة ألداة تحليًال املثال هذا يف لنا يقدم وهو آخر مثاًال «هيدجر» ويرضب
العالمة يميز ما وأهم إلخ)، … األعالم أو الطرق الفتات أو املرور عالمات (مثل العالمة
النسق توضح مثًال املرور فعالمة ا، تامٍّ توضيًحا لألداة الكيل النسق توضح أنها هو
األداة كانت فإذا إلخ، … املرور وعساكر السيارات وراكبي املارة سلوك يربط الذي الكيل
الذي الغرض إىل مثًال الكاتب انرصاف نتيجة لألنظار، الفتٍة غري مثًال) (كالقلم العادية
العكس عىل العالمة» «أداة فإن كأداة، القلم هذا طبيعة إىل ال أجله من القلم يستخدم
املحددة العالمات إن التوضيح، أشد توضحه الذي اإلحالة طابع إىل االنتباه تشد ذلك من
تحدد خاصيٍة وأهم عليه، االنفتاح وتيرس إليه تنتمي الذي املحيط» «العالم إىل تحيل
بتوضيح االستخدام هذا تجسد والعالمة لالستخدام، قابليتها أو صالحيتها هي األداة
فتوضح هذا عىل لتزيد إنها بل العالمة، فيه توجد الذي املرتابط) الكيل النسق (أو السياق

املرتابط. األداتي السياق أو النسق به يُوجد الذي املحيط العالم
نحدد حني يميزه؟ الذي النوعي الطابع إىل توصلنا هل العالم؟ هو ما اآلن عرفنا هل
الغرض عليها، استقرت التي الحالة نعني أن بهذا نريد فإنما اإلحالة طريق عن األداة
التي الحالة هذه جهة من إال اليد» متناول يف «املوجود إىل ننظر ال ونحن له، ُجعلت الذي
بذاتها، مستقلة بمفردها قائمة أداٌة هناك فليست تركيبه، صميم يف ودخلت لها ُجعل
األداة إىل ننظر أن ويكفي كيل، أداتي سياٍق أو نسٍق إطار يف الدوام عىل موجودة إنها
اآللة-الورشة)، ذلك: (مثال استقرت وضع أي وعىل ُجعلت، يشء ألي لنعرف شمولها يف
أي بها، تريد أو اآلنية لها تريده عما يعرب األداة حال ألن اآلنية؛ إىل يحيلنا بدوره وهذا

بها.6 اآلنية إرادة هو أصًال األداة له ُجعلت الذي الغرض إن
التي العطل ظاهرة الظاهرة، هذه الفهم! يف يوقعه اليشء افتقاد أن إىل آنًفا — أرشنا
الذي «العالم» غموض إىل اآلن شهدنا كما تشري أداة، هي بما األداة وجود لحظيٍّا تيضء
قبل اإلدراكية العقلية العمليات مجال مجرد من أكثر هو العالم هذا وتخفيه، فيه نعيش
الوجود، بنية يف الحقيقية واملمكنات املقاومات فيه نصادف الذي املجال إنه الشعورية،

الغفار عبد د. وتعليق ودراسة ترجمة الحقيقة» «نداء كتاب عن والزمان، الوجود «هيدجر»، مارتن 6

ص٦٣-٦٤. مكاوي،
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زمانية فيه تتأصل الذي املجال وهو فهمنا، بتشكيل واملمكنات املقاومات هذه فتقوم
إنه، وتفسري، وفهم معنًى إىل نفسه الوجود فيه يرتجم الذي واملكان وتاريخيته، الوجود
لغوي. موضوع إىل الوجود فيها يتحول التي العملية أي التأويل، عملية مجال باختصار،
«هيدجر» نحت وقد العالقات، من نسيج يف يعمل الفهم فإن آنًفا ذكرنا وكما
Meaningfulness (Bedeutsamkeit) باملعنى) التحيل باألحرى (أو «معنى» مصطلح
هو بما فاملعنى، العالقات، من النسيج هذا لفهم الالزم األنطولوجي لألساس كاسم
األساس يقدم وبذلك معينة، داللة الكلمات تحتمل بأن األنطولوجي اإلمكان يقدم كذلك،
يشءٌ هو املعنى أن هي هنا «هيدجر» يطرحها التي النقطة إن اللغة، عليه تقوم الذي
— العالم يف ومطمور اللغة عىل سابٍق يشءٍ عىل قائم إنه للغة، املنطقي النسق من أعمق
فإن تصوغه أو املعنى تشكل التي الكلمات كثرة تكن فمهما — العالئقي الكل هو ذلك
العالئقي الكل يف أصًال كامن معنًى إىل الخاص، نسقها يتجاوز ما إىل تشري الكلمات
املوضوع يمنحه ما هو بل ما، ملوضوٍع ما شخٌص يمنحه شيئًا ليس إذن املعنى للعالم،

واللغة. للكلمات األنطولوجي باإلمكان إمداده خالل من للشخص
ببساطة، أنه، عىل التأويل وإىل السياق هذا يف ُمدمٍج كيشءٍ الفهم إىل ننظر أن يجب
ما ألن عاٍر؛ بموضوٍع قيمٍة إلصاق مسألة ليس إذن التأويل به، والترصيح الفهم إظهار
يف األشياء فإن الفهم عملية يف وحتى معينة، عالقٍة يف أصًال نراه كيشءٍ ينشأ نواجهه
«عىل بتعبرية الترصيح سوى التأويل وما ذاك، أو اليشء هذا أنها» «عىل إليها يُنظر العالم
«هيدجر» يعرب موضوع، عن تتحدث عبارٍة كل عىل سابٌق الفهم أساس إن هذه، أنها»
إسناد) أي عىل (سابقة قبل-حملية بسيطة رؤية «كل قوله: يف محكٍم بشكٍل ذلك عن
فاهمٌة رؤيٌة ذاتها بحد هي اليد» متناول «يف هو ملا املحجوب للعالم Prepredicative

األصل.» من مؤولٌة
الذات عن خارًجا إضافيٍّا عامًال ثمة فإن كلغٍة، كتأويل، رصيًحا الفهم يصبح عندما
الفكر من َمنًْحى البداية منذ داخلها تضمر «اللغة أن ذلك تأثريه، ويمارس عمله يعمل
املعالم.» مكتملة التكوين تامة األشياء إىل النظر يف «طريقٍة عىل وتنطوي مكتمًال»، كامًال
«هيدجر» يؤكد املتأخرة أعماله ويف والتأويل. اللغة أساس هما كليهما واملعنى الفهم إن
كتابه يف لغويٍّا: ذاته الوجود ليصبح حتى والوجود، اللغة بني الصلة تلك أكرب بدرجٍة
ليست واللغة الكلمات «إن «هيدجر»: يقول املثال، سبيل عىل امليتافيزيقا»، إىل «مدخل
الكلمات يف إنما يتحدثون، أو يكتبون الذين أولئك يتبادلها لكي األشياء بها تَُعبَّأ لفائف
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أن ينبغي الذي املعنى هو هذا وتكون.» وتوجد األوىل للمرة الوجود إىل األشياء تدخل واللغة
The Language is The House الوجود» بيت هي «اللغة املأثور «هيدجر» قول عليه نفهم

7.of Being
تأويل، كل يف فعلها تفعل معينة pre-structure مسبقة» «بنية للفهم أن يتبني هكذا

للفهم. الثالث املسبقة للبُنى «هيدجر» تحليل يف شديد بوضوح هذا ويتجىل

فروضمسبقة بدون التأويل استحالة (1-3)

للموقف القديم النموذج «هيدجر» يتجاوز للفهم املسبقة البنية عىل التوكيد بهذا
خطريًة وشكوًكا تساؤالت الحقيقة يف ويثري — واملوضوع الذات نموذج — التفسريي
يلقي كذلك الذات-املوضوع، لعالقة وفًقا التأويل يصف الذي النموذج هذا صواب حول
فروض «بدون التأويل أو املوضوعي» «التأويل يعنيه أن يمكن ما حول الشك من ظالًال
ليس «التأويل العبارة: برصيح ويقول بوضوح املسألة هذه «هيدجر» يطرح مسبقة»،

مقدًما.» معطى ما ليشءٍ مسبقة فروٍض بال فهًما اإلطالق عىل
محاولٌة هي مسبق فرٍض أو تحيٍز أي من مربَّأٍ تأويٍل إىل الوصول محاولة إن
من يظهر ما إن الفهم، بها يتم التي الطريقة ضد األمر حقيقة يف تميض ألنها عابثٌة
عىل يتوقف أمٌر وهو يظهر، أن املرء له يسمح ما هو Object «املوضوع» أو «اليشء»
ا» حقٍّ «هناك هو ما أن نفرتض أن السذاجة ومن اللغوية، ومنظومته املسبقة فروضه
يقوم يشءٌ نفسه هو الذاتي وضوحه نفرتض ما تعريف إن بل بذاته»، «واضٌح أمٌر هو
بناء كل يف العتيدة الحارضة الفروض تلك املسبقة، الفروض من مرئي غري حشٍد عىل
لقد املسبقة، الفروض من وبريئًا «موضوعيٍّا» نفسه يظن الذي املؤول يشيده تأوييل
تأويٍل كل يف واملندسة القائمة املسبقة الفروض من الحشد هذا عن اللثام «هيدجر» أماط

الفهم. لعملية تحليله يف وذلك ممكن،
الغنائي الشعر من لنصٍّ املفرسين أَنَْزَه أن مثًال األدبي التفسري يف ذلك يعني
من لنصٍّ مقارنته يف إنه بل بَْدِئيَّة، مسبقٍة فروٍض عىل األمر، حقيقة يف جوانحه، يطوي
مثًال، غنائي صنٌف النصوص، من معني صنٌف بأنه تسليًما سلم قد يكون النصوص

.Hermeneutics, p. 135 7
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بالعمل لقاءه إن النص. هذا مثل ملقاربة مالئًما يراه الذي الوضع يف نفسه هيأ قد ويكون
الخربات من الخاص أفقه وخارج واملكان، الزمان خارج ما سياٍق يف قائًما لقاءً ليس
إىل التفاته وراء سبٌب مثًال هناك محدد، ومكاٍن معني زماٍن يف لقاءٌ هو بل واالهتمامات،
وليست والريب بالتساؤالت محفوفٌة للنص مقاربته أن يتبني هكذا غريه، دون النص هذا

فراغ. يف قائًما محًضا انفتاًحا
يف الوعي تخص صفًة ليست للفهم املسبقة البنية أن نتذكر أن إذن الواجب من
ترتد أن شأنها من النظر من الطريقة هذه فإن ولذا األصل؛ من ُمعًطى عالٍم مواجهة
تجاوزه الذي — «الذات/املوضوع» نموذج — التأويل يف الثنائي النموذج نفس إىل بنا
الذي العالم ذلك العالم، سياق يف تقوم املسبقة البنية إن بل وتخطاه، «هيدجر» تحليل
الفهم يضع وصٌف هو والتأويل للفهم «هيدجر» وصف إن بداءة، واملوضوع الذات يشمل
األشياء تظهر كيف يرشح فهو واملوضوع، الذات قسمة عىل سابق موضٍع يف والتأويل
البناء نسميه أن يمكن ما يرشح وهو والتأويل، والفهم املعنى خالل من وتتكشف ذاتها

للفهم. األنطولوجي
األمر حقيقة يف هي الفهم نظرية بوصفها الهرمنيوطيقا أن ذلك عىل يرتتب
تكشف عملية نفسه هو اإلنساني الوجود دام وما األنطولوجي، ف التََّكشُّ يف نظريٌة
الوجود عن بمعزٍل التأويل مشكلة إىل ننظر أن علينا يأبى «هيدجر» فإن أنطولوجي
يف الفهم يبزغ كيف يف أساسية نظرية هي إذن «هيدجر» عند الهرمنيوطيقا اإلنساني،
وبني الوجودية، واألنطولوجيا الهرمنيوطيقا بني لريبط تحليله وإن اإلنساني، الوجود
عىل بل الذاتية عىل ال الهرمنيوطيقا تأسيس إىل ويرمي والفينومينولوجيا، الهرمنيوطيقا

الفهم. «تاريخية» وعىل العالم «وقائعية»

للعبارات االشتقاقية الطبيعة (2-3)

تناول يف تتجىل هرمنيوطيقية، أهمية ذات نتيجة وهي نصدده، نحن ملا أخرى نتيجة ثمة
Statement العبارة نفسه، للمنطق وبالتايل املنطقية، التقريرية للعبارات «هيدجر»
عمليات عىل ترتكز هي وإنما للتفسري، أساسيٍّا شكًال ليست «هيدجر» عند (Aussage)
هذه وبدون Pre-Understanding املسبق» «الفهم يف قائمة أساسية أكثر وتأويٍل فهٍم

معنى. لها يكون لن العبارات فإن العمليات
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ويقول ،The Hammer is heavy ثقيلة» (تكون) «املطرقة مثاًال: «هيدجر» يقدم
الطريقة هي تلك — عملها تعمل سلًفا مرسومة طريقة ثمة نفسها العبارة يف إنه
حدوٍد يف تشييده تم قد املوقف فإن ظاهٍر تحليٍل أو تأويٍل أي قبل فمن — املنطقية
خصائص ذو يشءٌ أنها عىل املطرقة تأويل بالفعل تم لقد عبارة، بنية يالئم لكي منطقية
ورابطة ،Subject فاعل من فيها بما العبارة، جملة بناء إن هذه)، حالتنا يف (الثقل
قبالة بالفعل املطرقة وضعت قد ،Predicate adjective إسنادي ونعٍت ،Copulative

خصائص. يمتلك معني يشء أنها عىل ،Object موضوع أنها عىل املرء
وعبارات منطقية تقريرات يف تقوم ال العالم لتأويل األساسية العمليات أن غري
ثم مطرقة املرء يجرب عندما الحال هو كما غائبة، تكون األغلب يف فالكلمات نظرية،
املطرقة إن «هيدجر» يقول عبارة، ليس ولكنه تأويٍل فعل فهذا كالم، دون جانبًا يرتكها
العبارة تشييد فإن لعبارة موضوًعا تصبح وعندما اليد»، متناول «يف أداة هي األصل يف
تحوًال املطرقة»، «عن إىل «باملطرقة» من تحوًال األصلية، الحالة يف تحوًال معه يحمل نفسه
وتختفي الشيئي الحضور يربز وهكذا واإلشارة، اإلسناد إىل واالستعمال االندماج من

واملاهية. الحقيقة
السياق يف فنحن كأداة، لها إخفاءٌ نفسه الوقت يف هو كيشء املطرقة إبراز إن
فتختفي أداة، بوصفها بل موضوًعا بوصفها ال املطرقة نقارب األصيل الوجودي
الهرمنيوطيقي املعنى هو ذلك «املطرقة-األداة»، وظيفة طي يف «املطرقة-اليشء»
الكيل العالئقي السياق عن وظيفتها، عن املطرقة نعزل عندما أما للمطرقة، الوجودي
املوضوعية، اإلشارة موقف إىل املسبق الفهم موقف من انتقلنا قد نكون هنالك املعاش،
املطرقة ظاهرة ووضعنا اليد» «تناول ونطاق املعنى عالم من املطرقة نفينا قد نكون

ونتماله. إليه ننظر يشءٍ كمجرد أمامنا
عنها التخيل وعدم الهرمنيوطية الوجودية باللحظة التمسك إىل «هيدجر» يدعونا
للوقائع الضحل املستوى عند الراكدة املحضة واألحكام الخالص التنظري ملصلحة
ونميز ندرك أن الهرمنيوطيقية الوجودية اللحظة هذه بنا تهيب املوضوعية، الحارضة
بداءة األكثر املستوى يف، ومتجذرة من، متشقة األمر حقيقة يف هي العبارات جميع أن

الوجود. يف جذورها عن بمعزل معنى تحمل أن يمكن ال العبارات وأن للتأويل،
يف اليوم اللغة بها تُعاَلج التي الطريقة إىل نظرنا إذا التمييز هذا أهمية ندرك ولعلنا
العبارات مستوى عند تبقى التي اللغة تعريفات جميع يف قصوٌر فهناك اللغة، «علوم»
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للعبارات واٍع تناول مجرد أنها عىل اللغة إىل تنظر التي أو تتجاوزه، وال واملنطق
ما يشءٌ يُجلب حيث الكالم-النطق، ظاهرة هو للغة الحقيقي األساس أن ذلك واألفكار،
قد يكون الكالم من املرء يبدأ وحني للغة، الهرمنيوطيقية الوظيفة هي هذه النور، إىل
الحي السياق إىل عاد قد يكون الكلمة، بوظيفة الكلمة فيه تقوم الذي الحدث إىل عاد
وظيفًة نفسها للكلمة «إن «هيدجر»: نظر وجهة مردًدا إيبلنج جريهارد يقول للغة،
يف مركزيٍّا موقًعا تأخذ للغة األولية الهرمنيوطيقية الوظيفة أن والحق هرمنيوطيقية.»
أن اللغة إىل النظرة هذه تعني الجديد، الثيولوجي التأويل ويف املتأخر «هيدجر» فكر
وهي «اللغة»، خالل من فهًما بل للغة، فهًما ليس — «إبيلنج» تعبري حد عىل — الفهم
املنطوق الكالم إىل ثانية مرة انتباهنا تلفت ألنها هائلة؛ ثيولوجية أهميٍة ذات نظرٌة

النطق. وظيفة عىل وتؤكد
املرء يتناولها التي الكلمات من موضوعيٍّا حشًدا تعود ال نطًقا بوصفها اللغة إن
بطبيعة اللغة، وبوسع اليد»، متناول «يف هو ما عالٍم يف مكانها تأخذ بل أشياء، أنها عىل
اللغة أن إال املرء، أمام ماثٍل يشءٍ مجرد وتصبح املوضوعي النطاق إىل تنتقل أن الحال

سياقيٍّا. شفاًفا، يده»، متناول «يف اإلنسان يجده يشءٌ هي الجوهرية الوجهة من
ينبغي وال ما، داخيل» «واقع عن تعبريًا ليست منطوًقا كالًما بوصفها اللغة أن عىل
الشعري الحديث حتى كلمات، يف العلن إىل يأتي موقف هي بل املأخذ، هذا نأخذها أن
بل للمتحدث ال كشًفا بوصفه وهو عالم، يف مشاركة بل محض داخيل لواقٍع نقًال ليس
ذلك مًعا، االثنان هو بل موضوعية، ظاهرًة وال ذاتية ظاهرًة ليس فهو العالم، يف للوجود

بهما. ومحيٌط عليهما سابٌق العالم أن

التأويل نظرية يف املتأخرة «هيدجر» إسهامات (4)

ونقل التأويل، نظرية عىل حاسًما أثًرا «هيدجر» ترك والزمان» «الوجود بكتابه
يكتب لم ولو تماًما، جديد سياٍق يف الفهم مسألة ووضع كربى نقلًة الهرمنيوطيقا
مجال يف أهميته تأثرت وال مكانته اختلفت ملا والزمان» «الوجود بعد شيئًا «هيدجر»
التي الحدود وتخطت وجوٍد طريقة «هيدجر» عند الهرمنيوطيقا صارت لقد التأويل،
للشكل كمقابٍل للفهم التاريخي الشكل أنها عىل تصورها حني دلتاي عليها فرضها
وأن تاريخي، قصدي، زماني، فهم هو فهٍم كل أن ليعلن ُقدًما مىض«هيدجر» لقد العلمي،
شعورية، وال شعورية عملياٍت دراسة ليس وجودية، عملية بل عقلية عمليًة ليس الفهم

136



هيدجر

يفرتض السابق يف املرء كان لقد وتجليها، وانبالجها لإلنسان الحقيقة انكشاف هو بل
بهذا الذهن عمليات أتت كيف يتساءل ثم وواقع حق هو ملا مسبًقا تعريًفا ببساطة
تأسيس فعل إىل ويشري أبعد عمٍق إىل الفهم ليسرب «هيدجر» جاء ثم النور، إىل الواقع
الكربى الهموم من وحققه، املسبق التعريف صنع الذي الفعل ذلك الواقع، كشف الواقع،
الذي — الواقع تأسيس — الحدث هذا وراء ما إىل العودة محاولة املتأخر «هيدجر» ل

ويتجسد. ويُصاغ نفسه الوجود اليوم عليه يقوم
وينوع فيها يتوسع ثم واحدة قصيدًة يكتب عظيم شاعر «كل إن «هيدجر» يقول
يصدع عظيم مفكر كل فإن بالرضورة شعريٍّا األصيل الفكر دام وما منها»، ويأخذ عليها
عىل ينسحب املبدأ وهذا يستنفدها، أن دون يستقصيها عمره طيلة يبقى ثم واحدة بفكرٍة
جميع إن عليه، ع وينوِّ يستقصيه طفق ثم والزمان» «الوجود كتب لقد نفسه، «هيدجر»
والزمان»، «الوجود ب ملحقٌة وهوامش ورشوٌح إضافاٌت هي املتأخرة «هيدجر» أعمال
التي الخصبة االستبصارات لتلك وتجذير وتعميق الوجود، إىل املسعى لنفس وإكمال
وتأويليًة شاعريًة الفالسفة أكثر ربما، «هيدجر»، أصبح لقد الكربى، رائعته عليها انطوت
وامتد، وتنوع توسع بل قط يتغري لم تفكريه يف األسايس اللحن أن غري أفالطون، منذ
ندرك أن يمكننا لفلسفته، كمحور الفهم عىل «هيدجر» تركيز إىل نلتفت حني ونحن
بوصفه التفكري يعرِّف وملاذا «التفكري»، بموضوع املتأخرة كتاباته يف منشغًال صار ملاذا
يف «منعطف» أو ٍل» «تََحوُّ تمييز الشائع من كان وقد باألفكار، تالعبًا بوصفه ال استجابيًة
فيه تحول ال متجانًسا نجده اليوم بمنظور فكره نستعرض حني أننا غري «هيدجر»، فكر
كان لقد الالحق، فكره فيها نما التي الرتبة هو والزمان» «الوجود كتاب ويظل انقالب، وال
بواسطتها للوجود يمكن التي التأويلية بالعملية معنيٍّا النهاية إىل البداية منذ «هيدجر»
فينومينولوجيا هو والزمان» «الوجود يف ذلك إىل مدخله كان وقد النور، إىل يخرج أن
«الوجود» ولفظة العدم، استكشاف مدخله صار الالحقة األعمال ويف (الدازاين)، اآلنية
أنه صحيح واللغة، والتفكري، والحقيقة، للوجود والحديثة اليونانية واملفاهيم نفسها،
وإظهاره الوجود كشف أن إال املتأخرة، كتاباته يف ونبوئية وغموًضا شاعرية أكثر صار

الدائم. موضوعه هو بقي
أنه غري جديدة، أبعاًدا لتفكريه التأوييل الطابع أخذ املتأخرة «هيدجر» كتابات يف
ظلت وفيما النصوص، بتأويل االهتمام بمعنى تأويليٍّا صار بل أقل، ال تأويلية أكثر صار
سكونية حدود يف عنه والتعبري فهمه وتم الوجود نسيان تم كيف هي الرئيسية تيمته
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يف لإلنسان اليومية للحياة عام وصٍف من تحول قد التأويل موضوع فإن وماهوية،
النصوص بتأويل «هيدجر» اهتمام وتزايد والشعر، امليتافيزيقيا إىل بالوجود اتصاله
ونحن التفلسف، يف طريقته من جزءًا التأويل جعل بحيث القديمة الشذور وبخاصة
قد «هيدجر» يكن لم لو وحتى ذلك، يف يضارعه من الغربية الفلسفة تاريخ يف نجد قلما
هو ذلك رغم لبقي الفهم، نظرية يف الحاسم الفلسفي إسهامه والزمان» «الوجود يف قدم

الغربية. الفلسفة تاريخ يف تأويلية األكثر
محاولة لكل الصميمة الهرمنيوطيقية الطبيعة هو التطور هذا وراء السبب ولعل
إىل األشياء بها تخرج التي الفهم عملية سياق يف ذلك تم إذا «الوجود»، مع للتعامل
الغربي الفكر «نص» وراء نميض أن شئنا إذا هرمنيوطيقة أكثر املحاولة وتغدو النور،
للنص الخفي املعنى استخالص محاولة تأتي ثم الرتاث، ذلك أنتجت التي األسئلة إىل
«هيدجر» يحاول ما هذا الخاصة، الدعاءاته وفًقا الكيل النسق باستكشاف القناعة وعدم
الهرمنيوطيقي املوقف يف الخاصة نظره وجهة نفسه الوقت يف يقدم هو فيما يفعله أن

للرتاث. وبالنسبة للوجود بالنسبة لإلنسان الصحيح

والتقنية الذات، ومذهب «الحضور»، لفكر «هيدجر» نقد (5)

«الحضور»، لفكر الالحق نقده اتجاه إىل أملح قد «هيدجر» كان والزمان» «الوجود كتابه يف
ال بطريقة األشياء عرض إىل تنزع إذ للعبارات؛ االشتقاقية للطبيعة رشحه يف وذلك
تصور أن كيف إذاك «هيدجر» أوضح وقد أكثر، ال األنظار محط لجعلها إال تهدف
ملتطلبات الخضوع إىل خفيٍّ نحٍو عىل يميل كان للفهم، املسبقة البنية داخل اليشء،
وُوضعت الحي سياقها من انتُزعت قد مثًال املطرقة أن وكيف والتصوري، املنطقي الفكر
بمراجعة «هيدجر» يقوم املتأخرة كتاباته ويف الحضوري، للتفكري التجريدي العالم يف
والوجود، التفكري، يعرِّف أن إىل الفكر بهذا املطاف انتهى كيف ويبني الغربي الفكر

صميمة. «حضوريٍة» حدوٍد يف والحقيقة،
أسطورة إىل «هيدجر» يلتفت الحقيقة» يف أفالطون «مذهب ل تناوله معرض يف
ألن الالتحجب؛ أو االنكشاف هي الحقيقة أن إىل ككلٍّ األسطورة تومئ الشهرية: الكهف
مفهوم أن إال الكهف، إىل ثانية يعود ثم النور إىل الكهف من خارًجا يتسلق شخًصا ثمة
الدينامي تصورها عىل فيطغى يعود Correspondence «تطابق» أنها عىل الحقيقة
هو التفكري ويصبح الصحيحة الرؤية هي الحقيقة لتصبح تحجب، ال أو كانكشاٍف
لألفكار. الصحيح التناول هو التفكري يصبح أي العقل، عني أمام فكرة وضع مسألة
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الغربية، امليتافيزيقا كل لتطور املرسح أُعد الحقيقة وإىل التفكري إىل النظرة بهذه
وبخضوع األفكار. حدود ويف األفكار ضوء يف نظرية-أيديولوجية، مقاربًة الحياة ملقاربة
املبكر املفهوم عىل النسيان أُسدل فقد «العقل»، فكرة وبخاصة األفكار لتصور يشء كل
بالوجود يحس الغربي اإلنسان يعد ولم (أليثيا)، ب» تََحجُّ «ال أو ًفا تََكشُّ بوصفها للحقيقة
حضوٍر هيئة عىل يحسه بل قبضته، من وينرسب ينبثق ينفك ما أبًدا متدفق كيشءٍ
ذلك يعني عبارة، صحة أو إدراٍك صحة هو Truth «الصدق» وأصبح ما، لفكرٍة سكوني
والوجود فكرة، إدراك عىل بل الوجود عىل ال تأسس قد الحقيقة إىل الهادف التفكري أن

الزماني.8 دائم كحضوٍر كفكرة، بل حية كخربة ال تصوره تم قد
محارضاته ويف مبكر، زمن ومنذ والهوته، ميتافيزيقاه الغرب أقام الصخرة هذه عىل
الرصاع «هيدجر» تتبع ١٩٢١م، عام الجديدة» واألفالطونية «أوغسطني عن املنشورة غري
والتي املعاشة الخربة من النابعة املسيحية بني العارش، الكتاب «االعرتافات» يف الواضح
الخري بوصفه باهلل املغتبطة املسيحية وبني هللا»، يف «الحياة بل هللا «معرفة» يف ال تتحقق
للوجود وحضورية سكونية األكثر األخري التصور وهذا (Fruitio Dei (فكرة األسمى
الخربة تُْختََزل وحني الجديدة، األفالطونية مذهب إىل مبارش بشكل يعود باهلل والخربة
اضطرابه ويُسكن القلب حرية ينهي الذي «السالم» بوصفه به وسعادة غبطة إىل باهلل
للخربة كإلٍه حيويته وتخمد الوقائعية التاريخية الحياة تدفق من بذلك يخرج فإنه
والغبطة، للتأمل حضوٍر مجرد يصبح واملتناول، والزمان الحياة عالم من يخرج املعاشة،

والتاريخ. واملكان الزمان خارج أزليٍّا وجوًدا يصبح
العالم عن الحديثة الصورة «تأسيس بعنوان ١٩٣٨م سنة ألقاها محارضة ويف
حني والتفكري للحقيقة العام التناول هذا تأثري «هيدجر» يتعقب امليتافيزيقا» خالل من
فاصًال منعطًفا الغربي التفكري اتخذ ديكارت مع أنه ذلك الديكارتية، بالنظرة اتحد
إنها واملعروف، العارف بني التوافق مجرد من أكثر هي ديكارت عند فالحقيقة آخر،
هي صارت اإلنسانية الذات أن ذلك عىل ترتب التوافق.» بهذا للذات العقيل «اليقني
ما هو موجود كل أن ذلك يعني يُرى، يشء كل وضع لتقرير النهائية املرجعية النقطة
لليشء يُنظر يعد لم الوعي، وموضوعات الوعي أو «الذات/املوضوع» لثنائية وفًقا هو

.Hermeneutics, pp. 142-143 8

139



الفهم فهم

لنا و«يسفر» «ينكشف» أي هو، كما نفسه يكشف أنطولوجيٍّا مستقل ككياٍن املعروف
عىل يُرى املعروف اليشء أصبح بل الخاص، ووجوده الخاصة حقيقته عىل وجهه عن
صار هكذا لنفسها، الواعية الذات تقدمه ما يشءٌ أنه عىل أي ،object «موضوع» أنه
اإلنسانية، الذات عىل متمركًزا صار محكًما، ربًطا اإلنسانية بالذاتية مربوًطا العالم وضع
الحالة هذه عىل «هيدجر» أطلق وقد اإلنساني، الوعي عىل متمركزة الفلسفة وصارت

.Modern Subjectism Subjekutat الحديث» الذات «مذهب اسم
Subjectivity؛ «الذاتية» من نطاًقا أوسع مصطلح Subjectism الذات» و«مذهب
الرأي من الوجهة هذه بحسب والعالم اإلنسان، لتقدير وفًقا يُقاس العالم أن يعني ألنه
ويسيطر العالم يسود أن مهمته الذي الكائن ذلك لإلنسان، بالنسبة إال باملعنى يتحىل ال
أهميًة العلوم عىل يضفي أنه أولها جمة، وعواقب كثرية نتائج الذات وملذهب عليه،
يف اإلنسان دام ما ولكن العالم، يف التحكم عىل اإلنسان تساعد التي هي فالعلوم قصوى،
حبيس يصبح فإنه الخاص، العقيل يقينه عن بمعزٍل معنًى أو هدًفا يدرك ال الذات مذهب
مجرد الفنية األعمال تغدو هكذا الخارج، عىل ذاته من يسقطه الذي الخاص عامله دائرة
البرشية، الخربة عن «تعبريات» أو الذاتية، Objectifications «َمْوَضَعة» من رضوٍب
للنشاط إسقاًطا أو اإلنسانية، الذوات تقدره ملا جماعية َمْوَضَعة مجرد تصبح والثقافة
هللا لفعل استجابة الفردي وال الثقايف اإلنساني النشاط يعود وال املحض، اإلنساني
يف تعريفه يُعاد هللا وحتى اإلنسان، عىل متوقف املنظور هذا من يشء فكل الوجود) (أو
وتُرد العالم، من األلوهة وتنتزع املطلق»، الالمرشوط، «الالنهائي، بوصفه املطاف نهاية
«الغبطة عن القديم املفهوم وبينما الخاصة، الدينية» «خربته مجرد إىل باهلل اإلنسان عالقة
يجعل الذات مذهب فإن وتقلباتها، اليومية الحياة تغريات عن به يربأ Fruitio Dei باهلل»

باالعتمادية. برشيٍّا إحساًسا باهلل العالقة ويجعل اإلنسان جانب من إسقاًطا هللا
مذهب مليتافيزيقا أخرى نتيجة تكون أن تعدو ال الحديثة القيم» «فلسفة وحتى
اآلن قيمتها دامت (ما «األشياء» تزود أن بها ُقصد مؤقتة بدائل هي فالقيم الذات،
ُفقد لقد الذات، مذهب إطار يف دخلت حني فقدته الذي باملعنى الذات) عىل متوقفة
وحني لإلنسان، فائدتها مجرد إىل األشياء مكانة وانخفضت األشياء بقداسة اإلحساس
إىل النظر من الفلسفية، الوجهة من كثريًا، اقرتب قد يكون لألشياء القيم اإلنسان يُقيِّض
من طبقٌة كأنه املرء، يلقيه ما يشءٌ هي القيمة تكون عندئٍذ أشياء، أنها عىل ذاتها القيم
املميَزيْن الشعاَريْن هما اإلنساني واملذهب العلم ويصبح عامله، يف األشياء عىل الطالء،

ومقياسها. األشياء جميع مركز بحقٍّ فيه اإلنسان أصبح لعٍرص
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أمام فكرٍة عرض أي «حضوريٍّا»، يكون أن إال للتفكري يمكن ال اإلطار هذا مثل يف
األذهان يف ما بني Correspondence «تطابًقا» تكون أن إال للحقيقة يمكن وال العقل،
لليشء ذاتيٍّا انكشاًفا يكون أن األمر حقيقة يف يمكن ال الحضور هذا األعيان، يف وما
تقوم الذي Objectification «امَلْوَضَعة» لفعل املسيطرة القبضة يف واقًعا اليشء دام ما
«هيدجر»، يقول كما الكربى، امليتافيزيقية األنساق أصبحت فقد ثم ومن الذات، به
«الحرية» أو (كانت)، «العقل» صورة اإلرادة هذه اتخذت سواء اإلرادة، عن تعبرياٍت
(نيتشه). القوة» «إرادة أو (هيجل)، املطلق» «الروح أو (شيلنج)، «الحب» أو (ِفخته)،
غري تعرف وال نهائية، قيمٍة أيَّ الذات مذهب عىل القائمة القوة إرادة تعرف ال
عىل املسعور التكالب يف الحارض عرصنا يف هذا ويتجىل القوة، من ملزيٍد الدائم التعطش
ذلك؛ من وخفاءً شموًال أكثر هو التكنولوجي التفكري تأثري أن غري التكنولوجية، السيطرة
التفكري أصبح لقد وسيادة، سيطرٍة مسألة نفسه التفكري نعترب رصنا فشيئًا شيئًا ألننا
األشياء عىل سيطرة تمنحنا التي واألفكار املفاهيم تقتضيه ملا وفًقا يتشكل تكنولوجيٍّا
محمومًة محاوالت أصبح بل للعالم مفتوحٍة استجابٍة مسألة الفكر يعد لم الخربة، وعىل
يستهلك أصبح بل األرض، لثروات أمينًا وحارًسا حصيًفا راعيًا يعد لم عليه، للسيطرة
للنهر، تعد لم اإلنسان، ألغراض وفًقا تشكيله إعادة محاولة يف ثرواته ويستنفد العالم
فيبني مصالحه، يخدم بما مجراه يغري اإلنسان وصار داخلية، قيمٌة املثال، سبيل عىل
اآللهة فرت لقد حرمته، يراعي وال النهر يف السامة النفايات ويلقي الضخمة، السدود
املأساوية النهاية هي «هيدجر»، يرى فيما وهذه، هوادة، بال تُستهلك األرض وصارت

الحايل. عرصنا إىل ووصوًال ونيتشه، بديكارت مروًرا أفالطون، من التفكري لتطور
بهذه مبارش بشكٍل تتأثر والتفسري، الفهم نظرية بوصفها والهرمنيوطيقا،
التكنولوجي، التفكري إطار داخل التأويلية املشكلة تناول يتم حني أنه ذلك االعتبارات،
اليشء، عىل التصورية بالسيطرة الكفيلة الوسائل يقدم أن هو التأويل من املطلوب يكون
إبداعيٍّا تفكريًا يعود ال فإنه واملفاهيم باألفكار التالعب أنه عىل التفكري يُعرف وعندما
وأساسه التأوييل املوقف قاعدة يف الذات مذهب يكمن وعندما واخرتاًعا، تالعبًا بل خالًقا
إسقاٍط مجرد ،Objectification «موضعة» مجرد سوى يكون لن تأويله يجري ما فإن
مالئًما مفهوًما كتطابٍق، الحقيقة، مفهوم يكون هنا وها الخارج، عىل الذات لدواخل

فكرة. «صحة» أو عبارة «صواب» مجرد الحقيقة وتصبح الطرح، لهذا منطقيٍّا
تناول أنه عىل التفكري إىل النظر يتم حني التأويل نظرية يمس هائل فرق إذن ثمة
النور إىل تخرج أن يجب مجهولة ملادٍة تناوًال يعود ال عندئٍذ نفسه التأويل ألن أفكار؛
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يف ال التأويل مهمة تنحرص هنالك سلًفا، معلومٍة ملعطياٍت وتقييًما توضيًحا يصبح بل
من العديد بني من والصحة الثواب تحقيق يف بل عنه اللثام وإماطة اليشء «إظهار»
الواضح الضوء يف دائًما املرء تُبقي أن املسبقة الفروض هذه شأن من املمكنة، التأويالت
يمكن ال واللغة والظالم، الضوء بني الفجوة به تعرب أن من بدًال سلًفا معروف هو ملا
سلًفا معلومة مجموعة عىل تطبيقها يتم العالمات من كنسق إال اإلطار هذا يف تصورها

األشياء. من
والحقيقة، اللغة، تعريف — التعريفات من املجموعة هذه كل أن «هيدجر» يرى
ملذهب موضوعيٍّا تجسيًدا تمثل عليها، القائم والتأويل الفهم وتصور — والتفكري
سوى أفالطون منذ امليتافيزيقا، وبخاصة الغربي، الفكر وما «الحقيقة»، يف «أفالطون»
النص هذا تأويل عاتقه عىل «هيدجر» أخذ وقد التجسيد، بهذا الخاص Text «النص»
الطرح من إملاعات ونيتشه وهيجل كانت يف ليجد إنه وراءه، فيما يذهب بأن وذلك
وتنطفئ تخفت ما رسعان أنها غري ب، تََحجُّ وال وكشٍف كإظهاٍر للحقيقة القديم اليوناني
«هيدجر» عرف إذن البداية منذ أفكار، وصحٍة وتطابٍق كتوافٍق لها الجديد التصور ليسود
الصحة مجرد يعني ال تأويٌل أنه غري األساس، بالدرجة تأويليٍة كمهمٍة الفلسفية مهمته
هو ما إخراج مخبوء، خفي معنى جلب القديمة: العميقة النربة يحمل بل والتوافق،
حني بذلك لثام، وإماطة حجاب رفع وإظهار، كشف وبوح، وحي النور، إىل مجهول
االكتفاء ألن فحسب؛ كانت يقصد ماذا لنا يقول ال فإنه كانت بتأويل «هيدجر» يقوم
التأويل منها يبدأ أن ينبغي التي عينها النقطة عند التوقف بمثابة هو املؤلف يقوله بما
بمراجعاٍت كانت قام ملاذا يسأل: إنه النص؟ يقله لم ماذا يسأل: هو إنما الحقيقي،
الخالص»؟ العقل «نقد من الثانية والطبعة األوىل الطبعة بني فيما معينة وتنقيحاٍت
يقوله، أن بمقدوره يكن ولم املؤلف يقله لم «ماذا ليسأل: النص وراء فيما ويميض
والنهائي املنتهي النص أن ذلك الصميم؟ الداخيل املحرك بوصفه النص يف جيل أنه عىل
والجهاد الداخيل الُعرام ذلك هو التأويل موضوع بل للتأويل، الوحيد املوضوع هو ليس

النص. خلق أثناء يعتمل كان الذي الباطن
الهرمنيوطيقي: الرتاث يف مألوفتني مسألتني الحديث هذا يثري

عليه. التجرؤ أو النص عىل التعدي مسألة (١)
لنفسه. هو فهمه من أفضل فهًما الكاتب فهم مسألة (٢)
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الفعل يضع وحني بالحجاب، يتوارى ثم يبزغ ما كيشءٍ الحقيقة نتصور حني
يجب عندئٍذ العمل، منه ينبثق الذي الخالق الفراغ حدود عىل املفرسِّ الهرمنيوطيقي
هو «هيدجر»، مفهوم يف «العدم»، أن ذلك بعد، يُقل لم ملا متفتًحا التأويل يكون أن
الوجود سياق يف إال معنًى يحمل ال العدم هذا أن إال إيجابي، إبداٍع لكل الخالقة الخلفية
للذاتية إسقاٍط أو كموضعٍة ال الفني العمل إىل النظر يتم وحني الوجود، إيجابية ويف
الفني العمل مواجهة تكون املقدس، العالم إىل كنافذٍة أو للوجود كانكشاٍف بل اإلنسانية

لذاتيتها. ذاٍت إدراك عملية وليس هبة نيل أو هدية استالم إىل أقرب
اإلغريق حياة أخذ محاولة هو وال بالقديم تمرًسا ليس العظيم العمل تأويل إن
هو التأويل بل اإلنساني، املذهب دعاة عند ومألوف شائع هو كما الحقة للحياة كنموذج
رواسب من التخلص يحاول إنه واستعادتها، األصلية االنكشاف لحظة معايشة إعادة
بريقها يشع حتى الكلمات بصقل «هيدجر» (شغف السنني عرب املرتاكمة الفهم سوء
عودة مجرد ليس أنه غري يُقل، لم وما قيل ما بني وسًطا موقًفا ويأخذ ثانية) مرة األصيل
هو إنما بالضبط كان كما كانْت تبعث فأن الكشف، من جديدٌة لحظٌة هو بل املايض إىل
يف الظاهرة الصيغ عىل هجوًما يشن أن تأويل كل عىل ينبغي وإنما حمقاء، استعادٌة
ورضٌب األوثان عبادة من رضٌب هو النص ظاهر وراء فيما امليض من فالخوف النص،

نفسه.»9 الوقت يف التاريخية السذاجة من
ال، بالطبع نفسه؟ املؤلف يفهم مما أفضل ا حقٍّ املؤلف يفهم — إذن — املرء هل
املؤلف يفهم ال املرء إن تأليفه، ألهمت التي االعتبارات من الكاملة الدائرة يف كان فاملؤلف
هدفه إن «هيدجر» يقول الياباني مع الشهري حواره ويف مختلًفا، فهًما بل أفضل فهًما
ذلك يعني هل يُسأل وحني عمًقا»، أكثر يونانيٍة بطريقٍة اليوناني الفكر «يتدبر أن هو
لن أنه يف — هنا — يفوقهم إنه بل كال يقول أنفسهم فهموا مما أكثر اليونان يفهم أن
يخرتق أن «هيدجر» يريد يُقل، ولم يُفكر لم ما إىل سيميض بل فيه وُفكِّر قيل بما يكتفي
والالوجود الخالق الفراغ يف يكمن فقد األول؛ بزوغه يف اليوناني للتفكري الخلفي الستار
والحقيقة للوجود آخر وفهم التفكري من آخر لصنٍف مفتاٌح اإليجابي انبثاقه وراء القابع
العالم وسيبقى ،Objects «موضوعات» مجرد األشياء ستبقى ذلك يتم وحتى واللغة،
الحضور فكر يف واإليغال التقدم من مزيد هو يلزمنا ما ليس دميته، أو اإلنسان لعبة

.Ibid., pp. 142–148 9
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الرصف، التفسريي أو الذهني التفكري من بها نتملص الخلف إىل خطوة تلزمنا وإنما
الكشفي. التأميل التفكري إىل ونلج

الفكر إىل الطريق عىل (6)

«عالقة يف يقف اإلنسان أن إىل «هيدجر» يذهب الياباني مع الشهري حواره يف
هو فاإلنسان الوجود، عن املفصح وهو الرسالة» «حامل هو فيها يكون هرمنيوطيقية»
وانكشافه، الوجود تحجب بني وتجليه، الوجود خفاء بني الفجوة يعرب الذي الكائن ذلك
الحق والتفكري الوجود، «يؤول» إنما يتكلم إذ واإلنسان والوجود، آخر) (بتعبري العدم بني
واحتجب، خفي ملا كشًفا بل انكشافه، تم بما وتالعبًا تناوًال ليس «هيدجر» تعريف يف
التي األشياء من الكثري عىل دائًما ينطوي كبري شاعٌر أو مفكٌر يقوله الذي النص أن عىل
مزيًدا يثمر أن شأنه من النص مع الفكري الحوار فإن ثم ومن مقولة، غري محتجبًة تظل
للكلمة، التقليدي باملعنى تأويًال هذا ويصبح اإلفضاء، من مزيد إىل ويؤدي الكشف من
متعاطفٍة وديٍة إعادٍة إىل باستمراٍر يرتد أن يجب الثانوي التأوييل الفعل هذا أن غري

واملنكشف. املحتجب بني فيما الحدود عىل دائًما يتلبث أن ويجب األصيل، للكشف
النص؟ مع الخالق الحوار يميض كيف

نوًعا يكون أن ينبغي اإلنسان موقف أن إىل أميل «هيدجر» كان املتأخرة كتاباته يف
أعماله من عمٍل يف أنه إال الوجود، لصوت تامٍّ إصغاء يف القانتة املنفتحة السلبية من
طبيعة حول هرمنيوطيقية أهمية ذا عرًضا يقدم امليتافيزيقا» إىل «مدخٌل هو املبكرة،
الالحق. «هيدجر» فكر يف الهامة العنارص من عدًدا مًعا يضم عرٌض وهو الخالق، التساؤل
أن عىل وحثه الوجود مع الجدل يف لإلنسان طريقٌة هو «هيدجر»، عند التساؤل،
إىل يتجاوزها وال املوجودات وجود مستوى عند يبقى الذي التساؤل وجهه، عن يسفر
تالعبًا بل حقيقيٍّا تساؤًال ليس هو أو زائف، تساؤل هو إنما وخلفيته، الوجود هذا أساس
وذهاب السؤال شلل من طويل زمن منذ نعاني «إننا «هيدجر» يقول رشًحا، أو حسابًا أو
التاريخي». الوجود عنارص من أساسيٍّا عنًرصا بوصفه السؤال أضعنا لقد به، شغف كل
للتساؤل، التأويلية العملية تلك بالتحديد هو العالم يف اإلنسان وجود جوهر إن
ويجعل اللثام عنه ويميط املحتجب الوجود إىل يصل أن شأنه من السؤال من نوع إنه
التالية الفقرة ويف تاريخيٍّا، الوجود يجعل ما هو إذن السؤال عينيٍّا، تاريخيٍّا حدوثًا منه
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والذاتية والتاريخ الوجود بني املتبادلة العالقة تتضح امليتافيزيقا» إىل «مدخل كتاب من
:Selfhood

سؤال. جوهريٍّا، هي، وإنما اإلطالق، عىل جوابًا ليست اإلنسان ماهية تحديد (١)
خلًقا التاريخ يخلق السؤال هذا أن بمعنى تاريخي يشءٌ هو السؤال هذا توجيه (٢)

أول.
يف نفسه عن الوجود يكشف حيث إال اإلنسان، وجود ومعه التاريخ، يحدث ال (٣)

السؤال. عملية
كائنًا بوصفه إال ذاتٍّا يكون وال متسائل، تاريخي ككائٍن إال نفسه اإلنسان يعي ال (٤)
له يكشف الذي الوجود ل يحوِّ أن عليه إن هذا: تعني اإلنسان فذاتية متسائًال، تاريخيٍّا

فيه. الوقوف عىل نفسه ويحمل تاريٍخ إىل نفسه عن

االنفتاح رضورة إىل اإلنسان تساؤل من «هيدجر» اهتمام يتحول املتأخرة كتاباته يف
من هبًة يعد حدوثه أن غري تاريخيٍّا الكتابات هذه يف الوجود يزال ما الوجود، عىل اليقظ

وفهمه. اإلنسان لبحث نتاًجا ال الوجود جانب
ألن هنا؛ جذري انتقال أو ل تحوُّ نقطة أي تصور من حذرنا نأخذ أن يجب أننا غري
املتأخرة أعماله يف يحاول إنه يكمله، بل األول موقفه يناقض ال األمر حقيقة يف «هيدجر»
إظهار من الصورة يحول فهو السبب ولهذا الذات، عىل املتمركز غري موقفه يؤكد أن
حتى أنه غري الوجود»، «راعي أنه عىل اإلنسان إظهار إىل للوجود مجادًال متسائًال اإلنسان
كالهما وهذان شعري»، و«بناء «تفكري» هيئة يف تتمثل رعايته فإن للوجود راعيًا بوصفه
التاريخي. بطابعهما ويحتفظان للوجود) استجابًة يكونا (وإن اإلنسان جانب من فعالن
«الحقيقة ب» تََحجُّ «ال ل الوجود؛ لنداء اإلصغاء اليقظ، االنتظار الحقيقة، عىل االنفتاح
قواعد وليس للفكر األول القانون هو هذا اإلنسان: لبحث كثمرٍة ال الوجود جانب من كهديٍة
«هيدجر» أن إىل الهرمنيوطيقا بمعنى الخاص الفصل يف أملعنا أن سبق وقد املنطق»،
امليثولوجيا يف اآللهة رسول هرمس وطبيعة الهرمنيوطيقا طبيعة بني وثيقة صلة يرى
الصاعق الخرب يحمل إنه عادية، رسالًة ليست هرمس يحملها التي فالرسالة اليونانية،
بل املقدورة، األنباء هذه فهم عىل قادًرا تكون أن هو معانيه أسمى يف التأويل الجلل، والنبأ
نفسه، عن أسفر الذي اليشء تفهم أن أوًال، تصغي أن هو تؤوِّل أن األنباء، قدرية تفهم أن
أمام تنخذل وال تتلقى أن تنفعل، ما بقدر تفعل أال «التجيل»، لعملية كله كيانك تفتح أن
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محاورة يف أفالطون يقول كما اإللهام لحظة يف الشعراء يفعل مثلما تماًما الحقيقة، سفور
أو استدالل أي عىل سابقة لحظة بداءة، أكثر لحظة إىل «هيدجر» بنا يعود هكذا أيون،
عىل ينطوي التأوييل «هيدجر» مرشوع إن الحارضة، فكرنا أشكال عىل سابقة ذهن، إعمال
فقدناه قد أننا «هيدجر» يرى والذي به، الوعي واسرتداد الوجود فهم الستعادة محاولة
القديمة لأللفاظ الخفي الثقل عن يبحث أن املرء عىل توجب فإذا الحديثة، األزمنة يف
النظرة حدود من يفلت ولكي الحديث، التفكري يف الذاتي الوضوح وراء فيما يميض فلكي
إىل تنتمي التي األقوال رموز بفك املعني املجال ذلك هي فالهرمنيوطيقا للعالم، الحديثة
الذهنية. تصنيفاته أو هو مقوالته املرء عليها يفرض أن دون أخرى، ولغات وأمكنة أزمنٍة

والكالم اللغة (1-6)

حلًما أو بعيد من معجزة
بالدي، طرف إىل جلبتُه

املظلمة القدر ربة تجد حتى وانتظرُت
عليه تضفيه اسًما نبعها يف

بقوة، عليها أقبض أن أمكنني عندئٍذ
… عظامي يف نافذة وتسطع تزدهر اآلن وهي

طيبة رحلة إىل الشوق حركني وقديًما
ورقيقة، ثرية جوهرة ومعي

بالخرب: جاءتني ثم طويًال القدر» «ربة فتشت
األعماق». يف يرقد هنا يشء «ال

يدي، بني من أفلتت هنالك
… أبًدا الكنز بلدي كسبت وما

الزهد: هذا محزوٌن وقلبي فتعلمت
يشء.10 يوجد ال الكلمة تنكرس إن

جئورجه ستيفان الكلمة،

الحقيقة»). «نداء كتابه (عن مكاوي عبدالغفار الدكتور ترجمة 10
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والبرص الرؤية موهبة يملك فهو وقدرته، الشاعر قوة عن القصيدة هذه تتحدث
«االسم»، رؤيته تهب التي هي الجرمانية األساطري يف القدر وربة وعجيب، مدهش بشكل
والكلمة خربة، ولكل يشء لكل اسٍم عن نبعها أعماق يف تبحث فهي وهدية، منها نعمًة
تمكنه التي هي واألسماء الناس، من غريه أمام أو الشاعر أمام املوجود تُظهر التي هي
تزدهر اآلن (وهي واالزدهار التفتح عىل الرؤى هذه تساعد كما برؤاه، االحتفاظ من
ودوامها لفهمها ضمان فال وُعرامها الخربة ثراء يكن ومهما العظام)، يف نافذًة وتسطع
وحني وتنميها، به وتفيض ترتجمها التي الكلمات لها يقيض لم إذا لآلخرين وتوصيلها
جدوى فال الشاعر) لجوهرة اسًما القدر ربة تجد (ال خربته ترتجم كلمًة املرء يجد ال
األشياء تُحرض التي هي إذن األسماء اإلطالق! عىل لها وجود ال وربما قيمة، وال للخربة
«تصبح الخربة وتجعل الخربة عىل املعنى تسبغ التي وهي والثبات، بالوجود وتمدها

ريكور. بول تعبري حد عىل ذاتها»
تختزن قواقع واللغة الكلمات و«ليست وصميمه، بنيته يف لغوي هو أو لغة، الوجود
وحدها، اللغة يف وحدها، الكلمة يف والكتابة، الحديث تجارة أجل من ببساطة األشياء فيها
أو بنا، يفكر نفسه الوجود إن ونطقه، الوجود ظ تََلفُّ هي اللغة وتكون.»11 األشياء تصبح
إىل الفكرة يستدرج تعبري مجرد التفكري فليس نفسها؛ لغتنا خالل من ذاته يتعقل هو
الوجود كلمة عن تعبريٌ األصح عىل هو أو الوجود، حال بلسان نطٌق هو بل اللغة، شبكة
بقوله اإلنسانية النزعة عن رسالته يختم «هيدجر» أن يف السبب هو وهذا املنطوق! غري

السماء!»12 سحب السحب أن كما الوجود، لغة اللغة «إنما
قام حني وذلك جديد، سياق يف اللغة «هيدجر» وضع والزمان» «الوجود كتابه يف
وهي الوجودي، الفهم ظ تََلفُّ هي واللغة وتأويًال، فهًما بوصفه العالم يف الوجود بتحليل
بموضوعات التصوري والتالعب املنطقي التفكري يصبح بحيث بالفهم الصلة وثيقة
ومنذ للفهم، األويل للتلفظ الحي السياق يف باللغة باملقارنة واشتقاقيٍّا ثانويٍّا أمًرا العالم
الحضوري الفكر تصنيف تحت والقضايا املنطق «هيدجر» أدرج والزمان» «الوجود

والنرش، للدراسات العربية املؤسسة مجاهد، املنعم عبد مجاهد ترجمة «هيدجر»، جرين، ماركوري 11

الرتجمة عن ورودها سبق قد «هيدجر» ل العبارة هذه أن القارئ وليلحظ ص١١٠، ١٩٧٣م، بريوت،
الهرمنيوطيقا. عن الكالسيكي باملر بكتاب اإلنجليزية

ص٤٤٨. ١٩٦٨م، مرص، مكتبة املعارصة، الفلسفة يف دراسات إبراهيم، زكريا 12
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شيئًا املوقفي، التاريخي للفهم بدئيٍّ كتلفظ الحقيقي جوهرها يف اللغة، جعل بينما
يهاجم أن «هيدجر» ل أمكن الزاوية هذه ومن وجوده، وطريقة اإلنسان ماهية إىل ينتمي

والتواصل. لالتصال أداة مجرد اللغة ترى التي النظريات
يكرسه الذي امليتافيزيقا» إىل «مدخل كتاب يف حاسًما موقًعا اللغة موضوع يحتل
وجد بارمينيدس من شذرٍة إىل فيه ويعود الوجود؟» هو «ما السؤال لبحث «هيدجر»
مثلما واحد، يشءٌ والفهم فالوجود الوجود، فهم عن ينفصل ال الوجود بأن اإلقرار فيها
عندما فقط وجود «ثمة أنه ذلك يعني بارمينيدس، عند واحٌد يشءٌ وموضوعه الوعي أن
وجوٌد هناك يكون أن يمكن ال أنه ومثلما انكشاف»، ب، تََحجُّ ال ظهور، هناك يكون
وال لغة، بدون وجود هناك يكون أن يمكن ال كذلك وجود، بدون فهم وال فهم، بدون

وجود. بدون لغة
يكن لم بالوجود، مسبقة معرفة لديه تكن لم اإلنسان هب «هيدجر»: يتساءل
(فعل وفعل السم لغتنا نقصان إىل سيؤدي ذلك كان فهل للوجود، غامض معنًى لديه
ولن اإلطالق، عىل لغٌة هناك تكون لن بل كال، «هيدجر»: ويجيب إال؟ ليس الكينونة)
باإلمكان يعود ولن كلمات، يف نفسه عن يكشف أن كذلك، هو بما وجود، ألي يتسنى
بد ال وجوًدا، بوصفه الوجود، عن الحديث أن ذلك كلمات، يف عنه الحديث أو استحضاره

وجوده. فهم أي كوجود، مقدًما فهمه يتضمن أن
وجود كل لكان اللغة، عىل القدرة تتضمن ماهيتنا تكن لم لو األخرى، الجهة ومن
وما يكون، أن لإلنسان أمكن ملا اللغة فبدون نفسه، وجودنا فيه بما أمامنا، منغلًقا
العبارة: برصيح ذلك يف يقول و«هيدجر» نتخيله، أن يمكن أسلوب بأي يوجد أن أمكن
أن نظن أن إذن عظيم لوهٌم إنه «هيدجر» يقول تتكلم.» أن هو إنسانًا تكون «أن
وال الفهم يخرتع لم أنه مثلما تماًما اللغة، يخرتع لم فاإلنسان اللغة! اخرتع قد اإلنسان
تغمره التي القوة تلك اخرتع قد اإلنسان يكون أن يُعقل «هل نفسه، الوجود وال الزمان
تسمية للتسمية، اإلنشائي الفعل وحتى كإنسان؟» يوجد أن يمكنه وحدها بفضلها والتي

املوجودات. لوجود اإلنسان جانب من استجابة هو األشياء،
استجابة عىل توكيده يزداد امليتافيزيقا» إىل «مدخل أعقبت التي «هيدجر» كتابات يف
الشأن إن «هيدجر» يقول مثًال اإلنسانية» النزعة يف «رسالة يف الوجود، لنداء اإلنسان
كمونه ويف يكمن الذي الوجود، مجيء منطوق شكٍل إىل ل يحوِّ أن هو للفكر الوحيد
للوجود الحضور هذا اللغة، يف وجهه عن يسفر الحال بطبيعة والوجود اإلنسان، ينتظر
قول بها يتسم التي القدرية هذه القدر)، املصري، (لفظة Geschick ترتجمه اللغة يف
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«هيدجر» ألن جديدة؛ تكن فلم التاريخ مسألة أما للتفكري، األول القانون هي الوجود
تمكن التي اإلنساني الوجود آلية بأنها اللغة وصف قد كان امليتافيزيقا» إىل «مدخل يف
وصف قد وكان األمر، حقيقة يف التاريخ يؤسس أن بل تاريخيٍّا، يصري أن من اإلنسان
الزمن إىل الوجود خاللهما من يدخل خاصة بصفة تاريخيان فعالن بأنهما والكالم الفهم
النربة: يف إال بعده وما امليتافيزيقا» إىل «مدخل قبل ما بني فرٍق من هناك ليس ويحدث،
الوجود، لنداء مصغيًا للوجود، متفتًحا أصبح ما بقدر للوجود مجادًال اإلنسان يعد فلم
وضع بالضبط هو التساؤل ألن ذلك؛ رغم «هيدجر» عنه يتخلَّ لم «التساؤل» حتى
«هيدجر»، لتفكري أساسيٍّا منهًجا التساؤل ظل لقد الشك، موضع الحضورية التصورات
وصدارته. الوجود أولوية إىل أكرب بقوٍة اإلشارة إال نربته تغيري من «هيدجر» يقصد ولم
فال للكالم، عليه املتعارف االتجاه نعكس أن فهي للغة بالنسبة ذلك متضمنات أما
وصميمها، جوهرها يف «فاللغة»، تتكلم، ذاتها اللغة إن نقول بل يتكلم، اإلنسان إن نقول
ومن الصمت، يف ترن الكلمات تتكلم»، «اللغة لإلنسان؛ نشاط هي وال تعبريًا ليست
هو العكس اإلنسان، من ليس الصمت يف الرنني «هذا املرء، عالم حقائق ترتدد خاللها
اإلنسان يميز ما هو الكالم وفعل اللغة»، من وجوهره، حقيقته يف اإلنسان، الصحيح،
شيئًا ليس اللغة يف يتجىل ما اللغة، به تقوم فعٌل ذاته يف هو الكالم أن غري بالتحديد،

نفسه. الوجود … عالم بل إنسانيٍّا
«القول» يف وبخاصة الكالم، يف للغة الصميمة املاهية نجد إننا «هيدجر» يقول
مما أكثر «يقول» أن أحيانًا للصمت يمكن بذلك تكشف. أن هو تقول أن ،Dassagen
بل لإلنسان «تعبريًا» ليست اللغة إن أخرى، بطريقة نقول، أن وبإمكاننا الكلمات، تقوله
كواقعٍة يحدث الوجود يرتك بل اإلنسان عن يعرب ال التفكري وإن للوجود، «ظهور» هي
مصري وأخريًا أيًضا، الحقيقة ومصري اإلنسان، مصري يكمن هذا الحدوث ترك يف لغوية،

الوجود.
اإلنسان لطريقة اللغوية الصبغة عىل الزائد التوكيد اتجاه يف «هيدجر» تحول يُعد
حقيقة يف فالوجود ثم (ومن ويناديه اإلنسان يقود الوجود بأن وترصيحه الوجود يف
بالنسبة هائلة أهمية ذا التحول هذا يُعد اإلنسان)، وليس نفسه يُظهر الذي هو األمر
عن يفصح اليشء جعل يف التأويلية وظيفتها هي اللغة ماهية يجعل فهو الفهم، لنظرية
الرصف والتفسري املحض التحليل عىل تمرًدا التأويل مبحث يصبح أن ذلك يعني نفسه،
تساؤل مسألة الفهم يعد لم النص، يف يظهر ما مع فكري حوار إىل الوصول أجل من
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ينتظر لكيف تعلم مسألة أيًضا أصبح بل فحسب دوجماوي وغري مفتوًحا يكون أن يريد
ويسفر نفسه عن النص وجود فيه سيكشف الذي املوضع عىل يعثر وكيف ويرتقب املرء
تكون ما أشد وهي وصميمها، جوهرها يف هرمنيوطيقية نفسها اللغة إن وجهه، عن
هو الشعر»، «ماهية يف «هيدجر» يقول كما الشاعر، ألن العظيم؛ الشعر يف هرمنيوطيقية

واإلنسان. اآللهة بني ما الرسول
وبني والفلسفة والشعر واإلنسان والتفكري الوجود ماهية بني «هيدجر» د وحَّ هكذا
بالدرجة هرمنيوطيقية الخاصة فلسفته جعل وهكذا للقول، الهرمنيوطيقية الوظيفة
نجح وقد الهرمنيوطيقا، نطاق صميم يف واقعة الكربى موضوعاته وجعل األساس
كمبحث لها القديم التصور عن بعيًدا بأرسه الهرمنيوطيقا سياق تحويل يف بالطبع
قسمة السابقة: املفاهيم من بكثري «هيدجر» يأبه لم النص، بتأويل خاص فيلولوجي
هذه كل الحياة؛ عن تعبريًا بوصفه النص التحقق، معايري املوضوعية، الذات/املوضوع،
اللحظة مع التعامل أنها عىل الهرمنيوطيقا عرَّف لقد «هيدجر»، منهج يف واردة غري مسائل
ينحرص ال ألنه ريكور؛ تعبري حد عىل االتساع، هائل فهٌم إنه املعنى، فيها ينبلج التي
يف جارف تغيري إىل التعريف هذا أدى وقد النصوص، من نص فهم عملية يف بالرضورة
أنطولوجي. إطار يف ويُوضع نفسه التأويل فعل تعريف ليُعاد ومعامله، املبحث هذا بنية
من اإلنسان» يف «أنشودة برشح «هيدجر» يقوم امليتافيزيقا» إىل «مدخل كتابه يف
األول اإلغريقي التصور عىل للتعرف منه محاولة يف لسوفوكليس، «أنتيجونا» مرسحية

«هيدجر»: يقول القصيدة، عنه تعرب كما اإلنسان عن
كلها القصيدة إىل ننظر سوف منها مرحلة كل ويف مراحل، ثالث يف تأويلنا «يقع

مختلفة: زاوية من

يمسك الذي املعنى ذلك للقصيدة، الباطن املعنى نقدم سوف األوىل املرحلة يف •
فوقه. ويعلو ويحفظه األلفاظ رصح

 Strophes الشعرية للفقرات الكامل التتابع نتفقد سوف الثانية املرحلة ويف •
وتبينها القصيدة تكشفها التي املنطقة ونحدد ،Antistrophes وردودها

وتضيئها.
يمكننا بحيث القصيدة، مركز يف موقفنا نتخذ أن نحاول الثالثة املرحلة ويف •

الشعري.» الخطاب لهذا وفًقا اإلنسان يكونه فيما حكمها عىل االطالع
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تتفق ال الشكلية ألن Formalist؛ شكليٍّا منهًجا يأخذ ال «هيدجر» أن الواضح من
مدخله يستبق هنا إجراءه أن املثري ومن يطرحه، الذي السؤال مع وال مقاصده مع
الذي Topos «املوضع» تحديد هو الرشح غاية فيه يجعل الذي الالحق «الطوبولوجي»
الشعرية؛ الفقرة تضيئها التي الوجود مع املساحة تلك موضع القصيدة، منه تتحدث
عىل للعثور بسعٍي تبدأ بل تسلسليٍّا، الحقيقة يف تبدأ ال األوىل املرحلة فإن ذلك وعىل
القصيدة تقوله الذي فاليشء فوقه»، و«يرتفع كله األلفاظ رصح يمسك الذي املعنى
من بالنص يحيط الذي املعنى ذلك كامًال، ترصيًحا به مرصح غري معنًى داخل يقف
هو أجزائه، مجموع يفوق الذي «الجشطلت» هذا … املحيط املعنى هذا وأعاله، أسفله
«الوجود» القصيدة، يف التي «الحقيقة» إنه أجزاءها، ويجلو القصيدة يحكم الذي املبدأ
ضوء يف فقط يقول. أن للمرء جاز إن القصيدة» «روح النور، إىل ويأتي يتكشف الذي
فقرٍة من ينتقل أن وهي الثانية، املرحلة إىل ينتقل أن «هيدجر» يستطيع املعنى هذا
املنطقة يحدد لكي القصيدة، خالل والعكس، Antistrophe ردها إىل Strophe شعرية

الضوء. عليها وتسلط القصيدة تكشفها التي
بني الفاصل الحد يف أي القصيدة، مركز يف نقف أن نحاول الثالثة، املرحلة يف
من التسمية، فعل للشاعر، اإلبداعي الفعل أتاحه الذي االنكشاف وبني جهة من ب التََّحجُّ
الحال بطبيعة ذلك يعني تسميته، تمت فيما بتمعٍن أخرى مرًة ننظر وأن أخرى، جهة

القصيدة: تقله لم ما إىل القصيدة نتخطى أن
نهايته (التأويل) التفسري لبلغ مبارشة، بصورٍة القصيدة تقوله بما قنعنا أننا «لو
فالتأويل لتوه، بدأ قد يكون األمر حقيقة يف هنا التأويل أن غري الثانية)، املرحلة (مع
دون يُقال (ما ذلك رغم إليه يُشار ولكنه األلفاظ يف يمثل ال ما يكشف أن يجب الحق
اليشء عن يبحث أن عليه العنف! يستخدم أن ذلك يحقق لكي املفرس وعىل يُلفظ)، أن
ما كل بالالعلم يصم الذي العلمي التفسري يجده أن يمكن يشءٌ يتبقَّ لم حيث الجوهري

حدوده.» يتجاوز
يف به مرصح هو ملا العلمي اإليضاح يف ال تتمثل جوهرها يف التأويلية العملية إن
الباطن الرصيح، ال املضمر املعنى عىل الضوء يسلط الذي اإلبداعي التفكري يف بل النص،

الظاهر.13 ال

.Palmer, Hermeneutics, pp. 157-158 13
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دراسته إن «هيدجر» يقول Georg Trakl تراكل» «جورج األملاني للشاعر تناوله يف
Ort «املكان» يف نظر هي بل سيكولوجية، وال اجتماعية وال بيوجرافية ليست لرتاكل
كل أن ذلك الضوء، عليه ويسلط شعره يكشفه الذي املكان تراكل، منه «يُشِعر» الذي
ومهمة تتم، وال أبًدا تُقال ال وحيدة شاملة «قصيدة» داخل من يتحدث إنما عظيم شاعر
أساس يمثل الذي الوجود من املكان ذلك عىل العثور هي الشاعر مع الفكري الحوار
تيضء أن املفردة للقصيدة «يمكن املقولة غري القصيدة» موضع من «فقط القصيدة،
الفكري الحوار هذا يؤدي أن به يُستهان ال خطًرا هناك أن «هيدجر» يعرتف وترن»،
لديها ما تقول يرتكها أن من بدًال القصيدة تقوله ما عىل يَُغيشِّ خلط إىل القصيدة مع
أية عىل يمكن، ال إليها أرشنا التي الشاملة القصيدة رشح إن ويقول وبساطة، بتلقائية
عن بذلك «هيدجر» تخىل فهل للقصائد، الحقيقي االستماع عن بديًال يكون أن حال،
أن يريد البداية منذ «هيدجر» أن الحق النص؟ مع العنف باستخدام القائل األول مبدئه
أساًسا فهي العنف» «استخدام مسألة أما بحقيقته، ويبوح بصوته يتحدث النص يرتك
«الظاهرية» (النقاد النص ظاهر عىل التفسري مهمة يقرصون الذين النقاد تجاه فعل رد
نهاية يف النص تجاوز رضورة ثانية مرة يؤكد أن «هيدجر» يريد التعبري)، صح إن

النص! يشغل كان بما واالنشغال النص يطرحه الذي السؤال وإعادة املطاف
النص وراء تميض أنها يبدو — خطوة كل يف — الرشح عملية فإن ذلك، عن وفضًال
إىل وأكثر أكثر واالستماع ومرات، مرًة أبيات أو بيت لكل إعادٍة إىل كلمة، كل جذور إىل
تفرض أن ال يتكلم البيت ترتك أن هي الرشح وظيفة أن اإلعادات هذه توضح نفسه، البيت
كشف فكرة — ذاتها الفكرة إن منه، أفضل تتكلم أن تحاول أن أو فيه ليس ما عليه
املرسح، عىل مكانها ألخذ ال للقصيدة املرسح» «تمهيد ل محاولة هي — القصيدة «موضع»
يهم ما كل هي نفسها القصيدة فإن New Criticism الجديد» «النقد يدعو ومثلما
بل املؤلف حياة ليست للقصيدة الحقيقية «الخلفية» وإن البيوجرافية، الخلفية وليس

القصيدة. تتناوله الذي Subject matter «املوضوع»
األنطولوجي» «االستقالل عىل التوكيد يف إذن الجديد» «النقد مع «هيدجر» يتفق
النقد أن يف بينهما االختالف وينشأ الصياغة، إعادة مرشوعية) (وال عبثية ويف للقصيدة،
يف كخطوٍة Presuppositions املسبقة» «الفروض تقبل يف كبرية صعوبة يجد الجديد
مأخوذٌ الجديد فالنقد عنها، وتكشف القصيدة تحملها التي «الحقيقة» إىل الجديل املسعى
ومن object «موضوًعا» النص من ويجعل بقيودها، ومتقيٌد العلمية» «املوضوعية ب
«هيدجر» أسلوب أما النص، معطيات غري يشء النصوال «معطيات» ل علميٍّا تناوًال الرشح
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النص يف (املاثلة الصلبة للمعطيات موضوعي «تحليل» أي عن جذريٍّا فيختلف الرشح يف
اتفاقهما ونقاط الجديد والنقد «هيدجر» بني القربى وشائج أن غري خالف)، أدنى بدون
«هيدجر» هرمنيوطيقا أن إىل لتومئ الخارجية، األسلوبية االختالفات وراء من املكينة
الجديد. للنقد حيوية أكثر جديدة وصيغة جديٍد لبعٍث والقاعدة األساس تقدم أن يمكن

الفن يف هرمنيوطيقية نظرية (7)

العمل يف «األصل عنوان تحمل الفن يف محارضات ثالث «هيدجر» ألقى ١٩٣٦م عام يف
كتابه ضمنها عندما ١٩٥٠م عام تُنرشحتى لم The Origin of theWork of Art الفني»
مذهب القارئ يجد الثالث املحارضات هذه يف ،Holzwege الغابة) يف (مسالك «متاهات»
تنقل املحارضات هذه أن األمر حقيقة وأقومه، عرٍض أكمل يف الفن طبيعة يف «هيدجر»
وعن والوجود، الحقيقة عن «هيدجرية» ال الهرمنيوطيقية التصورات تلك الفن نطاق إىل
ذلك يفعل إذ وهو يتكلم، العظيم الفني فالعمل آنًفا، بينا كما وقوًال حديثًا بوصفها اللغة
«قول» كل شأن شأنه «الكالم»، هذا ويستحرضه، به ويأتي World «عاَلًما» يستقدم إنما
للحقيقة، طريقٌة هو الجمال «إن نفسه، الوقت يف ويحجبها الحقيقة يكشف حقيقي،
وبذلك اسًما) له (يقيض «املقدس» يسمي مثًال فالشاعر املثول»، يف بًا، تََحجُّ ال بوصفها
الفنون جميع يرد و«هيدجر» ،Form «شكل» يف املثول عىل ويحمله الظهور إىل يستقدمه
اليوناني الكلمة أصل من املستمد للشعر الواسع (باملعنى «شعرية» ويراها الشعر إىل
طريقة وهي وجوهرها، صميمها يف شعرية إنها والخلق)، واإلنشاء اإلبداع تعني التي
ملموس. عياني تاريخي حدث إىل الحقيقة وتحويل املوجودات وجود عن النقاب لكشف
األساس بوصفها «األرض»، بني الداخيل التوتر عىل االستطيقي املوقف هذا يقوم
البدائي واملصدر الخصبة األم تمثل «هيدجر» عند األرض «العالم». وبني لألشياء، الخالق
وتميط الحقيقة فيه تتكشف حدثًا بوصفه الفني، والعمل يشء. لكل األويل واألساس
لإلنسان يكشف إنه «شكل»، يف واحتباسه الخالق التوتر بهذا اإلمساك يمثل لثامها،
املعبد ككل، املوجودات نطاق إىل به ويأتي و«العالم» «األرض» بني الباطن التوتر
يخلق الوجود، يف مفتوًحا فضاءً يخلق الوادي، يف الرابض املثال، سبيل عىل اليوناني،
بهائها، يف تشع البنائية مواده يرتك الفني شكله جمال يف وهو الخاص، الحي فضاءه
وتيضء، تتألأل ويجعلها ويربزها يُظهرها أن شأنه من «شكل» يف املواد هذه صب لقد
من وينحت لذاته يُفرغ ببساطة، إنه، يشء، أي ينسخ وال شيئًا يحاكي ال املعبد إن
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تختفي املواد مادية كانت وإذا حرضتها، وجالل اآللهة وجود فيه يُحس «عامًلا» نفسه
العمل فإن كأدوات، وظيفتها أداء يف نجحت كلما «األدوات» أو النفعية» «املوضوعات يف
حجًرا، يبقى «الحجر التحديد: عىل املواد مادية إظهار خالل من إال «عامًلا» يفتح ال الفني
والكلمة حقيقيٍّا، صوتًا تأتي واألنغام كألوان، تشع واأللوان ويضوِّئ، ييضء واملعدن
أن إال الحجارة، أو الصخر إنتاجه يف يَستخدم والبنَّاء امَلثَّال من كلٌّ كان ولنئ تتحدث»،
تفصح أن لها يريد هو بل الفني، عمله طوايا يف تختفي أن للحجارة يريد ال منهما األول
يستخدم البنَّاء نجد ذلك، من العكس وعىل جمالية، دالالت من عليه تنطوي ما كل عن
يف يندمج صلبًا عنًرصا تصبح أن سوى لها يريد ال ألنه يستهلكها؛ هو وكأنما الحجارة،

املستقل. وجوده له يكون أن دون متني، بناءٍ
ال ولكنه األلوان، من بمجموعٍة يستعني فإنه املصور، إىل بالنسبة الحال وكذلك
درجات من درجٍة أعىل إىل بها يصل أن يريد هو بل اللونية، األصباغ هذه «يستهلك»
يستعني أيًضا فهو الفنانني: من غريه حال عن الشاعر حال يختلف وال نصوعها،
العادية الحياة يف يكتبون أو يتكلمون الذين كأولئك يتكلم ال ولكنه األلفاظ، أو بالكلمات
لكي «اللفظ» يستخدم الشاعر بينما بالرضورة، األلفاظ «يستهلكون» هؤالء فإن املبتذلة،
يف ما كل يُربز هو بل أدوات، كمجرد بالكلمات يستعني ال أنه أعني «قوًال»؛ منه يخلق
نحكم صناعي» «ُمنتج مجرد ليس إذن الفني» «العمل وداللة. وكثافٍة عمٍق من الكلمة
كائٌن «هيدجر»، تعبري حد عىل هو، وإنما مادته، مع صورته تالؤم مدى إىل بالنظر عليه

مبدًعا.14 عمًال باعتباره وجوده وقع تحت يخفق متفتٌح
يريد بل أرضيتها، ويخفي صنعته يف األرض يطمس أن يريد ال الفني العمل إن
الشجرة أن كما عليه للسري ُجعل يشءٍ مجرد ليست فاألرض أرًضا! األرض يرتك أن
يف نفسه عن يكشف الذي اليشء ذلك هي فاألرض الطريق، عىل واقف يشءٍ مجرد ليست
األرض «وعىل وموصولة، تلقائية إنها ثانية، مرة يخفيها ثم النغم ورنني املعدن إشعاع
فني عمل تشييد أن نجد الفن ويف العالم»، يف سكناه التاريخي اإلنسان يؤسس وفيها
يف بها ويحتفظ نفسها األرض يمسك الفني فالعمل «عامًلا»، يخلق األرض «خامة» من
السمتان «هيدجر»، نظر وجهة من هما، العالم وعرض األرض فتشييد «عالم»، انفتاح

الفني. للعمل األساسيتان

ص٢٦٧. ١٩٦٦م، القاهرة، مرص، مكتبة املعارص، الفكر يف الفن فلسفة إبراهيم، زكريا 14
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واإلظهار، الكشف يف بل والحرفية، الصنعة مجرد يف ال تكمن — إذن — الفن ماهية
داخل التحرك يعني الفني العمل وتأويل عامًلا، يفتح أنه يعني فنيٍّا عمًال اليشء فكون
مسألة ليست الفن يف والحقيقة النور، إىل واستقدمه العمل خلقه الذي املفتوح الفضاء
بوصفها الحقيقة يف التقليدي الرأي (أي سلًفا معطى يشءٍ مع سطحي اتفاق أو محاكاة
أن املرء بوسع يكون بحيث «األرض» عىل الضوء تسلط إنها (Correctness الصوابية
وهكذا الهرمنيوطيقية، لوظيفته وفًقا تتحدد أن ينبغي آخر، بتعبري الفن، وعظمة يراها،
الفن».15 يف هرمنيوطيقية «نظرية هو مقاله يف «هيدجر» طرحه ما بأن القول يمكننا

خالصة

ا، حقٍّ الجوانب متعدد إسهاٌم هو التأويلية النظرية يف «هيدجر» إسهام أن سبق مما َ تَبنَيَّ
تماًما، جديٍد سياٍق يف ذاته الفهم تصور صياغة «هيدجر» أعاد والزمان» «الوجود يف
التأويل، يف الحقة نظريٍة ألي األسايس الطابع يف تغيريًا أحدث قد «هيدجر» يكون وبذلك
رآها كما للفينومينولوجيا مماثلًة فجعلها نفسها، «هرمنيوطيقا» كلمة تعريف أعاد لقد
تأويل «هيدجر» اتخذ املتأخرة أعماله ويف الفهم، إحداث يف للكلمات األولية وللوظيفة
باملعنى «هرمنيوطيقيٍّا» فيلسوًفا نفسه معلنًا التفلسف، يف به ا خاصٍّ منهًجا النصوص
واإلظهار الكشف عملية هو «هيدجر» عند للكلمة األعمق املعنى أن غري للكلمة، التقليدي
قام الصميمة الهرمنيوطيقية الطريقة وبهذه النور، إىل ويأتي الوجود ينكشف بها التي
نفسه. الوجودي والفهم والفلسفة الفنية واألعمال اللغة موضوعات بمعالجة «هيدجر»

منهجي كأساٍس الهرمنيوطيقا عن العريض «دلتاي» مفهوم «هيدجر» تجاوز لقد
هو بما الفهم واقعة إىل تشري «هيدجر» عند فالهرمنيوطيقا اإلنسانية، العلوم لجميع
عن «هيدجر» تخىل فقد العلمي، للمنهج كمقابٍل التأويل يف التاريخي املنهج إىل ال كذلك،
يشءٌ هو فهٍم كل أن واعترب بأكملها، حياته دلتاي لها نذر التي التاريخي-العلمي ثنائية
لتلميذه الطريق «هيدجر» مهد وبذلك الوجودي، للفهم التاريخية الطبيعة يف متأصل

الفلسفية. وتأويليته جادامر

.Hermeneutics, pp. 159–161 15
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التاسع الفصل

جادامر

َوَس��َم��اء َل��ه أَرٍض ِم��ن َف��يَ��خ��رَج ربِّ��ِه ُم��ل��ِك ِم��ن اْإلِنْ��َس��اُن يَ��أْبَ��ُق َوَه��ْل

املعري

حني ١٩٦٠م، عام وقع الذي ذلك الحديثة الهرمنيوطيقا تطور يف فاصًال حدثًا كان
ُقدمت واحٍد مجلٍد تَْي َدفَّ فبني جادامر، جورج هانز ملؤلفه واملنهج» «الحقيقة كتاب صدر
أساًسا، هيدجري منظوٍر من التاريخي الفهم ونظرية الحديثة لالستطيقا نقديٌة مراجعٌة

اللغة. أنطولوجيا عىل قائمٍة حديثٍة فلسفيٍة هرمنيوطيقا إىل باإلضافة
حول اآلخرين الجليلني بالسفرين إال الفلسفية ودقته ثرائه يف الكتاب هذا يُقاَرن ال
كان بتي»، و«إميليو فاكس»، «يواقيم ل العرشين القرن يف ُكتبا اللذين التأويلية النظرية
كل أسهم فقد ثم ومن مختلفة، غايًة لنفسه يضع الثالثة األعمال هذه من عمٍل كل
تاريخ عن مجلدات ثالثة يف القائم «فاكس» كتاب أما واملتميز، الخاص إسهامه منها
يف جاد باحث ألي عنه غنى ال مرجًعا فيمثل عرش التاسع القرن يف الهرمنيوطيقا
فهو ثم ومن العرشين، القرن من العرشينيات أواخر يف ُكتب أنَّه غري الهرمنيوطيقا،

للهرمنيوطيقا. تصوره أفق داخل بالرضورة ويقف بدلتاي، متأثر
عامة نظرية صياغة بقصد التأويل من املختلفة األنواع استعرض فقد «ِبتي» أما
والتي التأويل، صور لجميع األساسية القوانني من مجموعة وتأسيس ومنهجية شاملة
العمل هذا جعل البداية ومنذ الصحيح، التأويل عليها يقوم التي القاعدة تمثل أن يُمكن
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ُمكمًال يُعدٌّ بذلك وهو التأويل، لصور — تاريخ مجرد وليس — منظم منطٍق وضع هدفه
التقليد داخل الفلسفية الوجهة من يقف «ِبتي» أنَّ غري األسبق، «فاكس» لعمل قيًما
وضعها التي املسلمة نفس الشك، يطالها ال كبديهيٍة مقدًما، ويفرتض األملاني، املثايل
تهديًدا يمثل التأوييل هيدجر فكر أن «ِبتي» يرى جذري، نحو عىل الشك موضع هيدجر
ثم ومن والتاريخ، اللغة) (فقه الفيلولوجيا مجال يف نفسها املوضوعي الصواب لفكرة
للفينومينولوجيا، واإليجابية املثمرة النتائج يُطور أن ِبتي بعد من جادامر عىل بقي فقد
يشتبك أن له ُقدِّر من هو جادامر كان التأويلية، النظرية يف هيدجر، فكر وبخاصٍة

الفهم. لحدث جديدة أنطولوجيا بتأسيس الخاصة الفلسفية باملشكلة

التاريخي والوعي الحديثة لالستطيقا جادامر نقد (1)

جديدة مرحلة دخلت قد التأويلية النظرية أنَّ نجد واملنهج» «الحقيقة ظهور مع هكذا
منظًما تعبريًا جادامر كتابة يف لها وجدت قد الثورية التأويلية هيدجر أفكار ونجد وهامة،
واالستطيقي، التاريخي بالتصور يتعلق فيما متضمناتها النور إىل وخرجت ومكتمًال،
(دلتاي) اإلنسانية بالعلوم الخاص املنهج بوصفها للهرمنيوطيقا القديم التصور ونجد
«املنهج» ومكانة ُحوكمت، قد ذاتها «املنهج» فكرة نجد بل صفح، عنه وُرضب أُهمل قد
ليس عنده فاملنهج تهكم»، عىل ينطوي جادامر كتاب عنوان أنَّ «ذلك اهتزت؛ قد نفسه
«املنهج» رجل تفوت أن العكس، عىل الحقيقة، َدأْب من بل الحقيقة! إىل الطريق هو
بل وقبالته، موضوٍع بإزاء إلنساٍن ذاتية عمليًة ليس تصوره يف والفهم منه، وتروغ
للدراسات مساعًدا فرًعا ليست والهرمنيوطيقا نفسه، اإلنسان وجود أسلوب هو الفهم
يف أنطولوجية عمليٌة أنه عىل الفهم تفسري يحاول فلسفي نشاٌط هي بل اإلنسانية
النظريات من جديٍد صنٍف عن الجديدة والتفسريات املراجعات هذه أسفرت اإلنسان،

لجادامر. الفلسفية» «الهرمنيوطيقا هي التأويلية،
وبني الفلسفية جادامر هرمنيوطيقا بني الفرق نفهم أن البداية يف الرضوري من
ال جادامر إن «امليثودولوجي»، أو «املنهجي» التوجه ذي الهرمنيوطيقا من النوع ذلك
أن باألحرى يود إنَّه للتأويل، الصحيحة املبادئ لصياغة العملية املشكالت كثريًا تعنيه
مثل صياغة أهمية ينكر أنه ذلك يعني وليس نفسه، الفهم ظاهرة عىل الضوء يسلط
مستًوى عىل يعمل جادامر أن يعني وإنما التأويلية، للمباحث الرضورية املبادئ هذه
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يف فقط ليس ممكنًا، الفهم يكون كيف وهو: أوليًة، أكثر سؤاًال ويتناول بداءًة، أكثر
يف مسبًقا مفرتض سؤال هذا ككل؟ بالعالم اإلنسان خربة يف بل اإلنسانية الدراسات
جادامر يربط النقطة هذه عند وإنه بكثري، يتجاوزها أنه غري التاريخي التأويل مباحث
الطبعة مقدمة يف جادامر يقول هيدجر: بفكر رصيح بشكل للهرمنيوطيقا تعريفه

واملنهج»: «الحقيقة لكتابه الثانية

عىل بوضوح برهن قد هيدجر عند اإلنساني للوجود الزماني التحليل أن أعتقد
وإنما العديدة، املواقف من غريه بني اإلنسانية للذات موقًفا ليس الفهم أن
باستخدام قمت قد املعنى بهذا وإنما نفسه، الدازاين وجود طريقة هو الفهم

واملنهج»). «الحقيقة كتاب يف (أي هنا «هرمنيوطيقا» مصطلح
تناهيه من تتألف والتي اإلنساني، للوجود األساسية الحركة إىل يشري إنه
شاملة الفهم حركة إن … بالعالم خربته كل بالتايل وتستغرق وتاريخيته،

وعاملية.1

يف املنهج إىل الرامية املحاوالت تلحق ومرتتبات عواقب الحال بطبيعة العاملية ولهذه
بإمكان كان إذا بما الخاص السؤال تطرح للفهم الشاملة فالصبغة التأويلية؛ املباحث
اآلخر، دون جانب عىل يقرصه أو الفهم نطاق من يحد أن أمر أو قراٍر بمجرد املرء
أفق ذلك يف سواء للتأويل، ذاتي أفق أي تتخطى الفني العمل خربة أن إىل جادامر يذهب
باملقياس ليس Mens Auctoris املؤلف» «مقصد فإن ثم ومن املتلقي، أفق أو الفنان
واقعه عن الصلة بقطع ذاته» يف «عمل أي عن الحديث أن والحق العمل، ملعنى املمكن
والفاصل الحاسم فاألمر التجريد، غاية مجرٌد تصوٌر هو خربة، يف تمثل كلما أبًدا املتجدد
يجيء ما هو بل التاريخ، خارج ذاته يف كيشءٍ العمل هو وال املؤلف نية هو ليس هنا

بالعمل. التاريخي اللقاء يف مرٍة كل ويمثل
«املنهج» لتصور بالنسبة جادامر هرمنيوطيقا عىل املرتتبة النتائج نفهم ولكي
للهرمنيوطيقا الديالكتيكي والطابع جادامر فكر يف الهيدجرية الجذور نتعمق أن يلزمنا
نقده سهام يوجه هيدجر، شأن ذلك يف شأنه جادامر، إن جادامر، يتصورها كما

Hans-Georg Gadamer, Truth and Method, Continuum New York, Introduction to 1

.second⋆ edition, 1999, p. xxx
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«مذهب يف املتجذر Technological Thinking التقني للتفكري الحديث لالستسالم
القائم العقيل واليقني اإلنساني الوعي من يتخذ الذي املذهب وهو ،Subjectism الذات»
قدامى ديكارت، قبل الفالسفة كان لقد اإلنسانية، للمعرفة النهائية املرجعية النقطة عليه
يعتربون الفالسفة هؤالء يكن لم ذاته، الوجود من جزءًا فكرهم يرون مثًال، اليونان
طريقتهم كانت لقد املوضوعية، معرفتهم عليها يؤسسون ثم بدايتهم نقطة الذاتية
تسرتشد أن لنفسها وتسمح كان، وكيفما هو كما املوضوع يقودها أن تستنكف ال جدليًة
لقاءً بل وامتالًكا كسبًا لديهم املعرفة تكن لم تفهمه، أن تريد الذي اليشء بطبيعة
الحديث التفكري حدود يتخطى الحقيقة إىل بمدخٍل اليونان ظفر الطريقة بهذه ومشاركة،

الذاتي. اليقني ذات املعرفة مطلب يف املتأصلة «الذات/املوضوع» قسمة عىل القائم
الحديث التفكري إىل منها السقراطي الجدل إىل أقرب — إذن — جادامر طريقة تُعد
هي الجدلية الطريقة هذه جدليٍّا، بل منهجيٍّا تُطلب ال عنده فالحقيقة املتالعب، التقني
العقل يشكل أن إىل املنهج نزوع عىل للتغلب وسيلٌة وهي املنهج، نقيض الحقيقة يف
شئنا إن فاملنهج، األشياء، رؤية يف الشخص طريقة مسبًقا ويحدد قالبه يف ويصبه
بصنف الترصيح من أكثر يفعل ال املنهج جديدة، حقيقة كشف عىل قادٍر غري الدقة،
بالقياد وتقوم بالزمام الباحثة الذات تمسك املنهج يف داخله، يف سلًفا املضمر الحقيقة
التي الخاصة أسئلته يلقي يقابله الذي املوضوع فيرتك الجدل أما والتالعب، والتحكم
عىل فيه يتوجب وموضوٍع سائٍل موقف هو التأوييل املوقف يعد لم عنها، اإلجابة تتعني
السائل، أصبح بل فهمه، قبضة يف املوضوع يوقع أن له تكفل «مناهج» يشيد أن السائل
Sache «املوضوع» يستجوبه استجوابه: يجري الذي الطرف نفسه يجد العكس، عىل
تضليل، مجرد «الذات/املوضوع» نموذج يصبح املوقف هذا مثل يف أسئلته، عليه ويلقي
سياق يف إال تنشأ ال نفسها «املنهج» فكرة أن والحق املوضوع، هي غدت قد اآلن فالذات
الذي األساس هو ويُعد لإلنسان التأوييل املوقف يصبغ الذي «الذات/املوضوع» تصور

التالعبي. التقني الحديث التفكري عليه يقوم
أليست نفسه، الذاتي التفكري جوهر هو الهيجيل الجدل أليس سائٌل: يسأل قد
هو الذاتي الوعي أن الحق ومن للوعي؟ الذاتية املوضعة إىل تفيض كلها الجلية العملية
الهيجيل التصور تقفو ال جادامر عند الجدلية التأويلية أن غري هيجل، فكر من القلب يف
الوعي يف تتأسس ال جادامر فتأويلية الذاتية، يف النهائي تأسيسها إىل Geist «الروح» عن
الصبغة يف وبالتايل العالم، يف اإلنساني للوجود اللغوية الصبغة يف الوجود، يف بل الذاتي
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متضادتني، بأطروحتني ارتقاءً ليس جادامر عند الجدل اللغوي، للحدث األنطولوجية
ويخلق ويالقينا، إلينا، ينحدر الذي ذلك أي «الرتاث»؛ أفق وبني املرء أفق بني جدٌل إنه

التساؤل. وحياة الجدل حياة هي التي Negativity «السلب» لحظة
بهيجل الوثيقة صلتها رغم «جادامر» عند الجدلية الهرمنيوطيقا أن يتبني بذلك
عىل السابقة الحديثة امليتافيزيقا كل (ويف هيجل يف الباطنة الذاتية من تنطلق ال فهي
الجدل وبني جادامر تأويلية بني تشابٍه أوجه وجود رغم كذلك األمر)، حقيقة يف هيدجر
أفالطون، عند واللغة الحقيقة بتصور وال «املثل» بمذهب تُسلم ال فهي أفالطون عند
هيدجر فصلها كما الوجود بنية عىل قائًما جدًال ذلك من بدًال جادامر هرمنيوطيقا تقدم
إن والزمان». «الوجود يف هيدجر قدمها كما للفهم املسبقة البنية وعىل املتأخرة كتاباته يف
الذي اليشء يجعل أن واضح: بشكٍل فينومينولوجي هدٌف هو جادامر عند الجدل هدف
رضٍب عىل ينطوي «املنهج» كان فإذا وجهه، عن ويسفر نفسه عن يُفصح بصدده نحن
اليشء ألسئلة نفسه يفتح الجديل التأويل فإن اليشء، من واحًدا جانبًا تفتح املساءلة من
عن يكشف أن يالقيه الذي لليشء يمكن بذلك … السائل ال املسئول هو يكون أن ويتقبل
«لغوية» هو ممكنًا أمًرا ذلك يجعل ما إنَّ جادامر: يقول الخاص، وجوده وعن نفسه

األمر.2 حقيقة يف نفسه الوجود و«لغوية» للفهم) اللغوية (الصبغة اإلنساني الفهم
الجديد اليشء أما كبري، حٍد إىل هيدجر عند موجوًدا الفكري التوجه هذا كان لقد
والتفتح الهيجيل) (وربما والجديل النظري الجانب عىل التوكيد فهو جادامر أضافه الذي
لقد النصوص، وتأويل االستطيقا مجال يف الهيدجرية األنطولوجيا ملتضمنات الكامل
والخربة والتاريخ واللغة التفكري عن األساسية الهيدجرية التصورات جادامر تلقى
الحجج ألنَّ ذلك؛ يلحظ أن األهمية ومن الفصل، هذا يف القارئ سيلحظ كما اإلنسانية
والحق التصورات، هذه عىل بشدة تعتمد واملنهج» «الحقيقة كتاب عليها يشتمل التي
أن ذلك صائبًا، فهًما جادامر أفكار فهم يحاول من كل تواجه جمًة صعوبات هناك أن
فسوف ثم ومن تدريجيٍّا، إال دائرته ندخل أن يمكننا ال بحيث متواشجٌة متعالقٌة أفكاره
جادامر فيها طور التي للطريقة الرئيسية الخطوط بعض نربز أن ييل فيما نحاول
للتأويل. تاريخيٍة ومفاهيم الحديثة لالستطيقا منطقي نقٍد إىل الفهم يف هيدجر نظرية

.Hermeneutics, pp. 165-166 2
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االستطيقي الوعي نقد (1-1)

الخايل الورق إىل تنظر لكي
الحجر، إىل أنجلو ميكل نظرة

الصفحة، بياض يف الكامن الشعر تنتزع لكي
جيد، وليٌل ثَِمٌل، وعٌي يلزمك

األشياء تصده ال شبحيٌّ وحسٌّ
الدوائر، ترده وال

النهار، ُهذاء من ى تبقَّ معنًى يقرأ
الكبري الغرق من نجا شيئًا ويذخر

الزمن. سياج خلف الفأرة، كما ويجره،

القصيدة. قصد عن السؤال يف تُلِحْف ال
املكتمل، حضورها أمام تنخذل ال

الحية، ورعشتها
الُحبىل، وفراغاتها
املبني، وغموضها

القصيدة! تعرفك أن املهم
الصفحة. بياض عنها تشق وهي تنكرها ال

للصم، تبذلها ال
الرتديد، بكثرة تقتلها وال

هي: بما وانظرها
واقع، عىل يقبض خياٌل

الروح. عىل غريبًة ليست وغرابٌة
القصيدة قصد

كيشءٍ Aesthetic Consciousness االستطيقي» «الوعي مفهوم أن إىل جادامر يذهب
وأنه نسبيٍّا، حديٌث مفهوٌم هو االستطيقية» «غري الخربة مجاالت عن ومنفصٍل متميٍز
منذ الفكر عىل Subjectivizing الذاتية» «إضفاء إىل العام لالتجاه نتاٌج الحقيقة يف
تُعد التصور لهذا وفًقا الذاتي، اليقني عىل املعرفة كل تأسيس إىل امليل أي ديكارت،
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وبطريقٍة حسية، إدراكات يتلقى خاٍل وعٌي هي استطيقيٍّا موضوًعا تتأمل التي الذات
االستطيقية» «الخربة تنفصل هكذا الخالص، الحيس للشكل املبارش بالوقع يستمتع ما
ألنها Content «املضمون» بمعيار قياسها يمكن وال األخرى، العملية املجاالت عن وتنبت
صلة وال لنفسها، املدركة الذات بفهم له صلة ال يشءٌ إنها ،Form «الشكل» ل استجابٌة

ذاتها. غري يشءٍ أي إىل تشري وال زمانية غري لحظٌة إنها بالزمن، له
لتعليل وافيٌة طريقٌة هناك تعد لم أنه أولها: كثرية؛ نتائج التصور هذا عىل يرتتب
«املضمون» أو باملحتوى تتعلق فنيٌة معايري هناك تعد لم الحسية، املتعة غري الفن
الفن يف واملضمون الشكل بني مغاِلطٍة تمييزات وضع تم لقد معرفة، ليس الفن دام ما
الفن دام ما العالم يف واضٍح مكاٍن أي للفن يعد لم الشكل، إىل الجمالية اللذة وُعِزيت
ولم املجتمع يف وظيفة أي للفن يعد لم محددة، صورٍة بأي للعالم ينتسبان ال والفنان
للفن، الواضحة «القداسة» لتلك مرشوٌع سبٌب هناك يعد ولم فيه، مكان أي للفنان يعد
من أنَّه املتيقن ومن عظيم، فني عمٍل ألي غشوٍم تحطيٍم ألي نستاء عندما نحسها والتي
تعبريٌ هو يبدعه ما كل كان إذا وحي وصاحب ملهٌم أنه يزعم أن الفنان عىل الصعب

جمالية. لذٌة هو يقدمه ما وكل مشاعر عن شكيلٌّ
عظيم، فني عمل بأي ذاتها خربتنا يناقض االستطيقية للظاهرة التصور هذا أنَّ غري
ظاهر إزاء حسية بلذٍة انِْشَداٍه مجرد وليست عامًلا لنا تفتح فني بعمٍل االلتقاء فخربة
أنه عىل إليه ونرى «موضوع» أنه عىل العمل إىل النظر عن نكف أن وبمجرد األشكال،
بل حسيٍّا إدراًكا ليس الفن أن سندرك عندئٍذ خالله، من «عامًلا» نرى عندما «عالم»،
يف العالم فنرى ألنفسنا وفهمنا الخاص عاملنا آفاق تتسع الفن نلتقي عندما «معرفة»،
تبدو الحياة يف والشائعة املعتادة األشياء حتى األوىل، للمرة نراه كنا لو كما جديد، ضوء
نعيش الذي عاملنا عن منفصًال ليس الفني فالعمل الفن، يضيئها عندما جديٍد نوٍر يف
وال غريٍب عالٍم يف نوغل ال الفني بالعمل لقائنا يف ونحن ألنفسنا، فهمنا عن وال فيه
االستطيقية، غري األشياء عن أو أنفسنا عن ننفصل وال والتاريخ الزمن خارج نخطو
اآلخر ذاتية إلينا نضم حني ونحن امتالء، أكثر حضوًرا حارضين نصبح باألحرى إننا
نفهم عندما ذاتها. ألنفسنا فهمنا نحقق نفسه الوقت يف فإننا عامًلا، بوصفه ووحدته،
عىل ألنفسنا فهمنا ويُوَضع كله، كياننا مع تتفاعل بالعمل خربتنا فإن عظيًما فنيٍّا عمًال
يستجوبنا من هو العمل وإنما العمل يستجوب من لسنا أننا هو إذاك يحدث وما املحك،

الوجود. إىل به أتت والتي شغلته التي باملسألة يشغلنا أي سؤاله، علينا ويلقي
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نعيش الذي املألوف العالم فإن فنيٍّا عمًال نشاهد عندما إننا يقول قائٍل ُربَّ ولكن
مغلًقا عامًلا وجيزٍة لفرتٍة ويبقى الفني العمل عالم ينبلج بينما ويتبدد، يختفي حياتنا فيه
بمقاييس يُقاس أن ينبغي وما للواقع محاكيٍة بنسخٍة هو وما بذاته، مكتفيًا حاله عىل
الفني العمل أن من إليه ذهبنا ما وبني القول هذا بني نوفق أن يمكننا فكيف الواقع،

فيه؟ نعيش الذي الحياتي بعاملنا االتصال تمام متصالٍّ عامًلا لنا يقدم
إىل ونَِلج عظيًما فنيٍّا عمًال نشاهد فعندما أنطولوجيٍّا: يكون أن بد ال ذلك تربير إن
الفور، عىل نقول إننا البيت»! إىل «نعود بل التعبري، صح إن بيتنا، نغادر ال فنحن عامله
«شكل»، يف صورة، يف الواقع عىل قبض لقد الحق، الفنان قال لقد كذلك، األمر إن ا حقٍّ
والفهم الخربة عالم نفسه، العالم هذا بل له وجود ال مسحوًرا عامًلا يستحرض لم إنه
الحقيقة يف هو «شكٍل» إىل والتحويل وجودنا، ونمارس ونسعى فيه نعيش الذي الذاتي
جماليًة لذًة يقدم أنه من تأتي ال الفن فمرشوعية ثم ومن الوجود، حقيقة إىل تحويٌل
وتقسيمه تقطيعه خالل من يأتي ال الفن وفهم الوجود، عن النقاب يكشف أنه من بل
خالل من يأتي وإنما املضمون، عن الشكل فصل خالل من وال موضوًعا، بوصفه منهجيٍّا

الفني. العمل علينا يلقيه الذي السؤال إىل اإلصغاء خالل ومن الوجود، عىل االنفتاح
معايري إىل العالم هذا نختزل أال علينا وينبغي ا، حقٍّ عامًلا لنا يقدم إذن الفني العمل
يف سلًفا نشارك ألننا إال الجديد العالم هذا نفهم ال أننا غري املناهج، معايري إىل أو عاملنا
يجعل الذي الحقيقي السبب هو وهذا لنا، بالنسبة حقيقًة تجعله التي الذاتي الفهم بُنى
هذا يؤدي الذي الوسيط أما مقصوًدا، كان الذي نفسه اليشء هو فهمه يتم الذي اليشء
صورٍة إىل بالوجود خربتَُه يحوِّل أن عىل القدرة يمتلك فالفنان الشكل، فهو الذاتي الفهم
باقيًة ماثلًة وتصبح قواًما تتخذ فإنها شكٍل إىل الوجود خربة تتحول وحني شكل، أو
لقد والتكرار، لإلعادة قابلًة تصري أي التالية، لألجيال متاًحا بها االلتقاء ويصبح دائمة،
«حقيقًة أصبحت إنها أي الوجود، طاقة مجرد وليس وطبيعته «العمل» صفة لها أصبح

3.Das Bleibende Wahre باقية» مقيمًة
بسيٍط تبدل مجرد ليس صورة إىل تتحول حني الخام املواد يعرتي الذي والتغري
أي اآلن، الكائن اليشء أما كائنًا، يعد لم قبًال كان الذي فاليشء حقيقي: تحوٌل هو بل

.Ibid., p. 169 3
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اآلن بَمْكنَِتها التي الحقيقة … Truth «الحقيقة» فهو الفن لعبة يف يمثل الذي اليشء
والتئاٌم تامٌّ اتحاٌد هو الشكل وبني امُلتمثلة الحقيقة بني يتم الذي واالتحاد تدوم، أن
لم اآلن الشكل إنَّ وبحيث الوجود، إىل أتى قد جديًدا ما شيئًا هناك إنَّ بحيث كامٌل،
االستطيقي» «الوعي استقالل ليس الظاهر االستقالل هذا يشء، ألي بسيًطا نسًخا يعد
«توسط» هو … ا تامٍّ اتحاًدا الحيس بالوسيط املعرفة اتحاد هو بل واملنعزل املتجرد
هذه تجعل الفني العمل مشاهدة خربة وإن للكلمة، األعمق باملعنى املعرفة Mediation

مشرتكة. معرفة املعرفة
العنرص تمايز عدم يؤكد فهو آخر، جانٌب جادامر عند التام» «التوسط وملفهوم
«خطبٍة إىل نستمع حني إننا الفني، العمل لعبة داخل العنارص من غريه عن االستطيقي
نحس ونحن املضمون، عن فيه الشكل نفصل ال فنحن املثال سبيل عىل جيدة» وعظية
ألن معنى ال أنه بالغريزة ونحس املواعظ، يف له مكان ال االستطيقي التمايز أن غريزيٍّا
وغري االستطيقي بني التمايز فإن املقياس وبنفس «جميل»، بأنه طقًسا أو شعريًة نصف
يف الشكيل أو االستطيقي فالجانب الفني، بالعمل خربتنا فهم يف له مكان ال االستطيقي
«اليشء ب تماًما ملتئم إنه أي العمل، يقوله مما يتجزأ ال جزء هو فني بعمٍل التقائنا
عىل جادامر دأب وقد وباطًال، مصطنًعا االستطيقي التمايز يصبح بحيث املقصود»
بثنائية وملحًقا االنعكايس للفكر نتاًجا بوصفها واملضمون للشكل الثنائية القسمة رفض
مبدأ مقابل يف وهكذا هيدجر، بأستاذه أسوًة أيًضا هي يرفضها التي «الذات/املوضوع»
التمايز «عدم هو مضاًدا مبدأ يقدم Aesthetic Differentiation االستطيقي» «التمايز

.Aesthetic non-Differentiation االستطيقي»
الشكل، هو وال املضمون هو ليس فني بعمٍل الجمالية خربتنا يف املحوري األمر
منطقه له عالم يف شكل، أو صورٍة هيئة يف تماًما املتوسط املقصود» «اليشء هو بل
يعمد أال للشعر االستطيقي التلقي حالة يف املرء عىل ينبغي هكذا الخاصة، ودينامياته
اليشء فصل إىل يعمد أال املرسحي التلقي حالة ويف الخام، مادته عن الشعر فصل إىل
القسمة تقبل ال الفن لعبة يف ندركها التي الحقيقة وحدة ألن نفسه؛ األداء عن املقصود
احتياليٍّا. مفتعًال فصًال إال االتحاد ِة التامَّ عنارصها بني نفصل أن يمكن وال التمايز، أو
التي املغلوطة املقدمة من تنطلق استطيقا كل يُقوِّض أن األمر حقيقة يف جادامر يريد
ويذهب «الذات/املوضوع»، عالقة يف «الذات» إىل «موضوًعا» بوصفه الفني العمل تحيل
لثنائية القديم النموذج يتجاوز الذي التساؤل بأفق أوًال نظفر أن من لنا بد ال أنه إىل
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ما وفهم وغرضه، الفن وظيفة لفهم سبيًال نجد أن لنا يتسنى حتى «الذات/املوضوع»
ومكانيته. الفني العمل زمانية وفهم يقوله، وكيف الفني العمل يقوله

الفني العمل وجود وطريقة اللعب (أ)

الفني العمل عىل الضوء تلقي أن يمكن التي الهامة العنارص من عدٌد اللعب لظاهرة
التي «اللعب» نظريات يبعث أن بحاٍل يريد ال هنا جادامر أن غري الوجود، يف وأسلوبه
النظريات هذه تقوم االستطيقية، للذة وجلٌب الطاقة لفائض ترصيٌف بأنه الفن تُفرسِّ
متعًة يجلب الذي اللعب من نوع هو الفن وأن اإلنسانية، للذات نشاٌط هو اللعب أن عىل
األريض وجودها عىل تسمو استطيقيٍة بلحظٍة لتستمتع العالم ترتك التي اإلنسانية للذات
الحس مرهف كبريٌ طفٌل أنه عىل الفنان إىل النظريات هذه وتنظر عنه، وتنفصل الدنيوي
وتحويلها بها والتالعب الخام املواد وقولبة باألشكال اللعب من استطيقيًة متعًة يستمد

واللذة. الرسور تبعث متسقة وهيئة منسجمٍة نسٍب ذات أشكاٍل إىل
الفكر يسم الذي نفسه الخطأ فيها ويرى النظريات هذه «جادامر» يرفض جرم ال
فإنه اللعب بظاهرة يهيب إذ وهو اإلنسانية، الذات إىل يشء كل إحالة خطأ كله: الحديث
اإلنسانية الذات «حرية» به يعني وال وتستمتع، تبتكر إنسانيٍة ذاٍت نشاط به يعني ال
وجود طريقة إىل جادامر نظرية يف «اللعب» يشري إنما اللعب، يف تنخرط أن يمكنها التي
يهدف إنما الفن تفسريه معرض يف اللعب بمفهوم يستعني حني وهو نفسه، الفني العمل

الذات. بنشاط الفن ربط إىل التقليدي امليل من الفن يخلص أن إىل
وحقيقة الجدية! من قدسيٍّا نوًعا للعب أن إال بالِجد، هو وما اللعب هو اللعب إنَّ
لها فاللعبة املباراة، يُفسد فهو الجد مأخذ اللعب يأخذ ال الذي الشخص أن األمر
ليست املباراة يلعبونها، الذين أولئك وعي عن بمعزٍل الخاصة وأهدافها دينامياتها
فيها ندخل ذاتيٍّا محددٌة الوجود من حركٌة هي إنما «ذات»، مقابل يف «موضوًعا»
الحقيقية، «الذات» هي تصبح فيها) اشرتاكنا (وليس اللعبة إن مناخها، يف وننخرط
يمثل ما أن غري ومثوًال، عرًضا منها ويجعل باملباراة يأتي الذي هو اشرتاكنا أن صحيح
خاللنا. ومن فينا تحدث إنها قائمة، اآلن املباراة املباراة: بل الداخلية ذواتنا ليس اآلن

نشاٌط الذوات، من ذاٌت به تقوم نشاٌط اللعب فإن الذاتي، املذهب نظر وجهة من
يكون ماذا نسأل عندما أنه غري الخاصة، ملتعته ويستخدمه يزاوله أن املرء يشاء حر
عندئٍذ البرشية، الذاتية وليس اللعب هو منطلقنا نجعل عندما يحدث، وكيف نفسه اللعب
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فهي تنعقد إذ املباراة أن غري لعب، مجرد هو اللعب أن صحيح آخر، وجٌه لألمر يبدو
الالعب، عىل السيادة لها وتصبح إليها وتجذبنا سحرها فينا تنفث إنها الزمام، تمتلك
ولكنه لها، نفسه يهب سوف التي اللعبة يختار أن ولالعب الخاصة، روحها للمباراة إن
ومن الالعبني يف املباراة فيه تجري الذي العالم هو مغلًقا، عامًلا يدخل حتى يَْخَرتْ إن ما
«تريد» إنها ُقدًما، نفسها تدفع إنها الخاص، زخمها ما، بمعنًى للمباراة، الالعبني، خالل

النهاية! حتى تتم أن
البعض، بعضهم مع األطفال لعب حالة يف أو تنس لعبة يف أو الربدج لعبة يف
وألنفسهم، بأنفسهم الالعبون يلعبها بل متفرج، عىل العادة يف األلعاب هذه تُعرض ال
تُشوه قد األساس بالدرجة متفرجني عىل للعرض شيئًا تصبح حني الرياضة أن والحق
تُرى الفن؟ أعمال من لعمٍل بالنسبة الحال هو ما ولكن كلعبة، طابعها وتفقد وتُحرف
نلتقي عندما للجمهور؟ وينفتح الرابع» «الحائط يسقط لم إذا ما مرسحيٌة ستكون أين
ال املرسحية جمهور نظل أننا جادامر يرى مالحظني؟ أم مشاركني نكون ترانا فني بعمٍل
Played «تُمثل/تُلعب» ولكنها لعبة ليست فاملرسحية هنا: يندس فرًقا ثمة أن إال العبيها،
،A Play نسميها نظل أننا غري «تُعرض» املرسحية إن نقول آخر وبتعبري جمهور، أجل من
بقرابة يوحي مما نفسه، الوقت يف و«لعبة» «مرسحية» تعني تظل اإلنجليزية فالكلمة
دافع وله الخاصة، قواعده له وكالهما بذاته مكتٍف فكالهما واللعبة، املرسحية بني وثيقة
روح من أكرب روٍح خدمة يف ويجعلهم جناحه تحت الالعبني يطوي وكالهما التمام، إىل

واحد. العٍب أي
أن ذلك األهمية، من الدرجة نفس عىل هي واللعبة املرسحية بني الفروق أن غري
مسألة هو للمرسحية الحقيقي فاملعنى عرًضا، بوصفها إال معناها تحقق ال املرسحية
املتفرجني، أجل من بل الالعبني أجل من باألساس توجد ال وهي Mediation توسط
بوصفها أنها، إال بذاتها، مكتفيٌة اإلغالق محكمة هي اللعبة، شأن شأنها واملرسحية،

جادامر: يقول املتفرج، إىل كحدٍث نفسها تقدم مرسحية،
عىل هي بل أفعالهم، يف أو الالعبني وعي يف ال وجودها لها اللعبة أن رأينا «لقد
هي إليه بالنسبة اللعبة بأن يحس فالالعب بروحها، وتعبئهم عاملها إىل تجذبهم العكس
«مقصوًدا»، واقًعا الواقع هذا يكون حني أكثر لينطبق ذلك إن بل مسيطر، غالٌب واقٌع

للمشاهد». يقدم «عرًضا بوصفه اللعب يظهر عندما يحدث ما وهو
«روح يف يأرسهم أن أو اللعب خربة الالعبني يمنح أن ليس إذن اللعب من الغرض
ذلك فيها، «املقصود» لليشء املسيطر» «الواقع نقل هو اللعب من الغرض بل اللعبة»،
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أشبه إنه الشكل؟ لهذا الداخلية الحركة طبيعة هي ما شكل، إىل نقله تم الذي الواقع
للعبة، القاهر الحدث إلينا وتنقل كمتفرجني، تأرسنا التي اللعبات من معني بصنٍف
املعني «اليشء هذا هو ما ترى وروحها)، اللعبة (بنية اللعبة تعنيه الذي اليشء ذلك
«حقيقة أي وجودها»، وطريقة األشياء «حالة إنه الفني؟ العمل حالة يف املقصود» أو
تم عرٌض، إنه للمتعة، موضوٍع مجرد ليس الفني فالعمل ،Die SacheSselbst الوجود»
يف قصيدًة أحٌد فهم أن قط يحدث لم حدثًا، بوصفه الوجود لحقيقة صورة، إىل نقله
القصيدة، أن األمر وجه وإنما االستطيقي، الوعي معيار خالل من الجوهرية حقيقتها
بالسؤال أبًدا نبدأ ال إننا ومحتواها، بمعناها تخاطبنا األدبية، النصوص كل شأن شأنها
تقول ماذا نسأل: إننا قصيدًة، القصيدة يجعل ما هو الشكل وال القصيدة، يف الشكل عن
لعبة حدث يف آخر، بتعبري أو، الشكل، خالل ومن الشكل يف املعنى ونَْخُرب القصيدة؟
روح تأرسنا القصيدة: أرسى ونحن حدث، هو نقابله حني فالشكل بالشكل، االلتقاء

أمرنا. عىل وتغلبنا القصيدة
كنموذٍج اللعب بنية اتخاذ يف بل واللعب، الفني العمل بني التماثل أوجه رؤية يف
جادامر حقق للمشاهد، ذلك مع وتنفتح ذاتي باستقالل تتمتع بنية ألي إرشادي
يشء ال دينامي يشء أنه عىل الفني العمل إىل نظر لقد الهامة، األهداف من العديد
مخطط قصور وكشف الذاتية، عىل املتمركزة االستطيقية النظرة وتجاوز سكوني،
باملماثلة — والقائمة اللعبة، فهم عملية يف القائمة البنية إىل أشار حني «الذات/املوضوع»

الفني.4 العمل فهم عملية إىل — واالمتداد
انطالقه نقطة الفن خربة من يتخذ أنه هنا جادامر يقدمها التي الحجة قوة نقاط من
االستطيقي» «الوعي يُسمى ما أن لنا يكشف فهو دعاواه، عليه يؤسس الذي ودليله
عىل قائٌم تأميلٌّ انعكايسٌّ بناءٌ هو وإنما الفنية، الخربة طبيعة من مستمدٍّ غري يشءٌ هو
ليس الفني العمل أن لنا تثبت التي هي بالتحديد الفن خربة إن الذاتية، امليتافيزيقا
عىل يقوم الفني للعمل الحق فالوجود بذاتها، مكتفية ذاٍت قبالة قائم موضوع مجرد
العمل ويحوله: الخربة هذه صاحب يغري فإنه خربًة يصبح حني العمل هذا أن حقيقة
بخربة الخاصة subject و«الذات» يعمل! الفني العمل ُمتَبَطًِّال، أو عاطًال ليس الفني

.Truth and Method, pp. 101–110 4
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العمل، يخرب الذي الشخص ذاتية ليست الزمن، خالل ويبقى يثبت الذي اليشء أي الفن،
وجود وطريقة باللعب القياس أهمية تتجىل بالتحديد هنا ها نفسه! العمل هي بل
لقد يلعبونها، الذين أولئك وعي عن املستقلة الخاصة طبيعتها لها أيًضا فاللعبة اللعب،
أيًضا يقدم بل الذاتية االستطيقا إفالس عىل فقط يربهن ال نموذٍج عىل بذلك جادامر عثر

الخاصة. لتأويليته واألنطولوجي الديالكتيكي الطابع يدعم الذي الدليل
وجود ديناميات إىل وااللتفات الفني العمل استقاللية عن التصور هذا أليس ولكن
يكون أن يجوز أال New؟ Criticism الجديد» «النقد ب روحه يف شبيًها نفسه العمل
عىل الجديد النقد ارتآه الذي املوقف نفس إىل معقد تحليل خالل من وصل قد جادامر
أن معها الجديد الناقد يسع ال التقاءٍ أوجه هناك إن أرسطية؟ واقعية بوصفه الدوام
األنالوجي أن ذلك من األهم أن غري جادامر، قدمه الذي الشبيه التصور هذا مع يختلف
العمل الستقاللية قويٍّا تربيًرا يقدم باللعب) الفني العمل (قياس جادامر طرحه الذي
النقاد دفاع إن االستطيقي. التمايز بخرافة األخذ يستلزمه الذي الفصل دون الفني
األدب بني الصلة إضعاف إال اآلن حتى وراءه يجِر لم األدبي العمل استقاللية عن الجدد
مكان لهما يعد لم والشاعر الشعر بأن إال يُذكِّرنا لم الشعر عن الرائع ودفاعهم والحياة،
يف املضيئة بأجنحتهم يرفرفون متبطلني مالئكة كانوا اللوذعيني املدافعني وأن املجتمع يف
«املوضوعي» التأويل أن يبقى ولكن شييل)، إىل مشريًا أرنولد ماثيو تعبري (باستعارة فراغ
الذاتية االستطيقا خرافات من التأويل يحرر والذي جادامر، عند األدبي للعمل األصيل
األدبي العمل يحفظ زال ما الشكل/املضمون) وقسمة الذات/املوضوع قسمة (وبخاصة
كنقطة القارئ ذاتية اتخاذ إىل امليل وعن اإلبداعي فعله وعن مؤلفه آراء عن بمعزل
وهم األدبي، العمل لوجود «االستسالم» عن أحيانًا يتحدثون الجدد اد النُّقَّ إنَّ بل انطالق،

جادامر. مع حقيقي وفاق عىل ذلك يف
بذلك، يعوا أن دون الذاتية االستطيقا أوهام يف متورطني ظلوا الجدد النقاد أن عىل
واالستمرار االتصال طبيعة أكرب بوضوح لهم يكشف أن كفيًال جادامر تصور كان وقد
وكان خالله، ومن فيه توجد الذي الذاتي والفهم األدب من املستمد الذاتي الفهم بني
أتباع اتخذ طاملا لقد األدب، بتاريخية يبرصهم أن خاص بوجه جديًرا جادامر تصور
جميع يف الفور عىل أوقعهم مما لتحليالتهم، انطالق نقطة الشكل من الجديد النقد

االستطيقي. التمايز يجرها التي األخطاء
أن فكرة من يُْجفلون اليوم األدب مفرسي من الكثريون يزال ما نفسه الوقت يف
التاريخ» كتاب يف «أثاث مجرد ليس الفني العمل أن صحيح تاريخية، صبغة ذو األدب
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املايض عظماء لروح الذاتي الفهم أن حقيقة نغفل أن الدرجة بنفس الخطر من أنه غري
بني التمييز مذهب شأن ومن الفنية، األعمال خالل من تاريخيٍّا إلينا وينتقل يتمثل إنما
تجعل أن الشكلية غري والجوانب االستطيقي، الجانب بوصفها لألدب، الشكلية الجوانب
أما العمل، «يقوله» ما تأمل يف رشع كلما للعمل الفني التناول عن يحيد أنه يحس املفرس
العمل عن فلسفتهم يف يبدو فيما له مكان فال الحارض ليومنا بالنسبة العمل معنى تناول
التحليالت يف كبته يتم ما كثريًا والحارض املايض بني القائم التوتر أن والحق األدبي.
الحديث األدبي النقد نجد أيًضا وهنا والالتاريخية، بالالزمانية تتسم والتي للشعر الشكلية
ذلك يتبني وسوف األدبي، الفني للعمل والزمانية التاريخية الطبيعة فهم إىل بشدة مفتقًرا
والتاريخية. التاريخ عن املعتادة للتصورات جادامر لنقد التايل عرضنا بعد أكرب بوضوٍح

للتاريخ الشائع الفهم نقد (2-1)

األيام
إنسان، دم من تُقلع ال

اللمعان، غري تفقد ال جذوًرا فيه ترضب بل
واملستقبل الحارض أقانيم وتضم

اآلن. وتعيش

الصميمة وللتاريخية للفهم املسبقة للبنية هيدجر تحليل من يتخذ أنه جادامر يرصح
التاريخي»، «الوعي ل الخاص لتحليله انطالق ونقطة وأساًسا مرتكًزا اإلنساني للوجود
نصٍّ بفهم نضطلع حني أننا هيدجر عند للفهم Pre-Structure املسبقة» «البنية ومفاد
بل الجاري، باملوقف نملؤه لحظيٍّا خاٍل بوعٍي نفهمه ال فنحن موقٍف أو مادٍة أو ما
طريقًة أنفسنا يف ونُكن به، ونهيب باملوقف يتعلق مبدئيٍّا توجًها نضمر ألننا نفهمه
وقد .Ppre-Conceptions املسبقة» «التصورات وبعض سلًفا محددًة الرؤية يف معينًة
يرتتب ما نتعقب أن هنا يعنينا وإنما ذلك، بيان يف بهيدجر الخاص الفصل يف أسهبنا
فنقول: البداية منذ ذلك نوجز أن وبإمكاننا التاريخي، للوعي بالنسبة التصور هذا عىل
إن بل الحارض، إىل اإلحالة، أو اإلشارة، بدون للتاريخ رؤية أو خالص فهم هناك ليس

الحارض. يف يقف وعٍي خالل من إال أبًدا يتمان ال ورؤيته التاريخ فهم
الوقت يف يؤكد الحقيقة، هذه يؤكد وهو حتى التاريخية، مفهوم فإن ذلك ورغم
تمكن ال أيًضا فالحارض فعله؛ فيه ويفعل الحارض عىل يؤثر يظل املايض أن عىل نفسه
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من منحدرٍة مسبقٍة وتصوراٍت رؤية وطرائق مقاصد خالل من إال فهمه وال رؤيته
للوعي، موضوع إىل تحويلها يمكن الوقائع من كومًة ليس جادامر عند املايض إن املايض،
ليس إذن الرتاث الفهم. أفعال من فعل كل لدى ونشارك فيه نتحرك تياٌر املايض وإنما
من بلغ وسٌط معظمه، يف وهو، خالله، ونوجد فيه نقف يشءٌ هو بل قبالتنا يقف شيئًا

للسمك. مرئي غري املاء أن مثلما تماًما لنا، مرئي غري يجعله ا حدٍّ الشفافية
بصدد ذلك يكن وإن اإلنسانية»، النزعة «يف هيدجر رسالة يف التشبيه هذا ورد
هناك فرق ال أنه غري فيه، نعيش الذي «العنرص» هو فالوجود «الرتاث»، ال «الوجود»
وخالل اللغة يف نعيش ونحن الوجود منزل هي اللغة ألن األمر؛ حقيقة يف تناقض وال
مستودع هي اللغة أن عىل ذلك، عن فضًال يتفقان، كليهما وجادامر هيدجر وألن اللغة،
يتفق املاء، شأن شأنها «وسط» واللغة اللغة، يف يختبئ الرتاث الحامل، ووسطه الرتاث
فحسب مرتابطة عنارص ليست والوجود والتاريخ اللغة أن عىل وجادامر هيدجر من كل
نفسه الوقت يف هي الوجود «لغوية» إن بحيث مًعا، وملتئمة ومنصهرة ملتحمة بل

تاريخيته. يحمل الذي والوَسط وتَأَتِّيه انِْوجاُده أي «أنطولوجيته»،
األوىل بالدرجة موجًها وهيدجر جادامر من كل عند التاريخي» «الوعي نقد كان
التاسع القرن يف يمثلها كان التي املدرسة تلك أملانيا، يف التاريخية» «املدرسة إىل
يمثلها (التي الرومانسية للهرمنيوطيقا امتداًدا تمثل والتي رانكه، وفون درويسن عرش
صبغة التاريخ عىل تضفي أنها ذلك من نفهم أال عىل خاص)، بوجٍه ودلتاي شاليرماخر
رصامًة املحاوالت أشد تمثل العكس عىل إنها سكوت، ولرت سري طريقة عىل رومانسية
التاريخ إىل تترسب الشخصية مشاعره التاريخ عالم فيه يدع ال «موضوعي» تاريخ لبلوغ

يصفه. أن يود الذي التاريخي العالم يف بكليته يدخل بل
منهج عن مختلٍف التاريخ لفهم منهٍج تأسيس محاولة يف عمره دلتاي أنفق لقد
اإلنسانية الدراسات تأسيس محاولة يف حياته من األخري الشطر وأنفق الطبيعية، العلوم
بالصبغة املصطبغة غري والتأويلية التاريخية واإلجراءات األفكار من مجموعة عىل
أن يرى وكان املتكررة، الرئيسية موضوعاته ذاتها» و«الحياة «الخربة» كانت الطبيعية،
ذاتها» «الحياة تكون وبذلك معرفة، تصبح معنًى وحدُة أنها عىل إليها نُظر إذا الخربة
وعملية الحياة بني العالقة كانت (محايث)، فيها باطٍن انعكايس تأمٍل عىل منطوية
يكمن التاريخ فهم وكان بحق، جادامر الحظ كما دلتاي، عند أساسية نقطًة املعرفة
تاريخي، كائن نفسه هو أنه إدراك يف بل الخاصة خربته عن املرء انفصال يف ال عنده
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الفهم هذا إن دلتاي يقول «الحياة»، يف اآلخرين مع املرء مشاركة يف النهاية يف ويكمن
واألدب العظيم الفن يف الحياة» «تعبريات فهم من املرء يمكِّن ما هو للحياة سلًفا املعطى
فالوعي نفسه؛ بفهم أيًضا يظفر فإنه ويفهمها التعبريات هذه املرء يواجه وعندما الرفيع،

الذات. عىل للتعرف طريقٌة هو دلتاي عند التاريخي
للحياة Objectification «موضعة» ا حقٍّ هي لدلتاي بالنسبة الحياة تعبريات أن إال
العلوم مناهج دلتاي انتقد ما وبقدر عنها، «موضوعية» بمعرفٍة نظفر أن بوسعنا
التاريخية، الدراسات يف موضوعية معرفٍة تحقيق يف املثايل لهدفه أمينًا بقي فقد الطبيعية
إنسانية» «علوًما تكن وإن «علوًما» تُسمى أن يمكن التاريخية الدراسات أن إىل وذهب
يف متورٌط دلتاي أن جادامر يرى بالتحديد هنا ،Geisteswissenschaften (روحية)
دلتاي إليها وجه التي املدرسة وهي التاريخية، املدرسة به نادت الذي «املوضوعية» مثال
الصواب ذات أو موضوعيٍّا «الصحيحة» املعرفة أي املوضوعية، فاملعرفة النقد؛ من الكثري
أن منها يمكن التاريخ عىل تعلو استرشاٍف نقطة أو رؤيٍة وجهة إىل تشري املوضوعي،
الكائن ذلك فاإلنسان، لإلنسان، متوافرة غري النقطة هذه أن غري نفسه، التاريخ إىل ننظر
ليس واملكان، الزمان يف الخاص موضعه من ويفهم دائًما ينظر التاريخي، املتناهي
«ذات بمعرفة ويظفر التاريخ نسبية فوق يقف أن جادامر، رأي يف اإلنسان، بمقدور
من االستقرائي املنهج مفهوم منه، دراية غري عىل يستعري، دلتاي إن موضوعي». صواٍب
«حيادية» ب تتحىل وال إجراءً ليست جادامر، الحظ كما التاريخية، الخربة ولكن العلوم،
ليتم اكتسابها وإن املوضوعية، من تماًما مختلًفا لصنًفا لها وإن شخصيته»، و«ال املنهج
التاريخية عن لباحٍث ممتاًزا مثاًال يكون أن دلتاي ولعل االختالف، تمام مختلفٍة بطريقٍة
املنهجي، التوجه ذي الفكر وعىل «املنهج»، عىل العلمي التكالب يمنعه ومخلٍص قديٍر
للتاريخية الحايل لفقداننا بدئيٍّا نموذًجا فيه نرى (ولعلنا التاريخية،5 هذه يجد أن من
يف موضوعية معرفة عىل للحصول االستقرائية املناهج الستخدام ميلنا جراء من األصيلة

األدب).
عىل املوضوعية للنزعة الفينومينولوجي هرسل نقد فإن وجادامر هيدجر قبل وحتى
واضًحا وأصبح البائدة، املوضوعية النزعة نهاية أعلن قد كان الوعي، قصدية أساس

.Truth and method, pp. 218–242 5
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األفق داخل تقف املرء عالم يف املعطاة املوجودات جميع أن الحني ذلك منذ متزايٍد بشكٍل
والعالم موضوعيٍّا» «الصائبة املعرفة مقابل ففي الحياتي»، «عامله داخل لوعيه، القصدي
املرء يعيش فيه الذي القصدي األفق بفكرة هرسل دفع العلم، رجل يراه الذي الالشخيص
شخيصٌّ أفٌق هو بل Anonymous االسم) (من ُغفًال أفًقا ليس القصدي واألفق ويتحرك،
،Lifeworld الحياة» «عالم هذا يسمي وهو الخربة، ذات األخرى املوجودات مع ومشرتٌك

التاريخي.6 للوعي نقده هيدجر استهل الحياة» «عالم عن العام التصور هذا إطار يف
اكتماًال أكثر طريقٍة مجرد ليس هيدجر عند لإلنسان الحياتي» «العالم أن غري
هيدجر فرس لقد وراءه، وما الوعي يف القائمة الرتانسندنتالية الذاتية عمليات لوصف
قام كما التاريخي، للوعي لنقده أساًسا منها وجعل تاريخيٍّا، تفسريًا الوعي قصدية
يؤسس الذي املفهوم ذلك للذاتية، ومفهومها امليتافيزيقا بنقد نفسه الوقت يف هيدجر
ال هنا املوضوعية إن (أي العارفة اإلنسانية للذات الذاتي اليقني عىل كلها املوضوعية
منهج هيدجر يستخدم وبينما والزمان»، «الوجود يف مقنعة)، ذاتيًة تكون أن تعدو
لكي الرتانسندنتالية؛ الذاتية عن لالبتعاد وسعه يبذل كان فقد الفينومينولوجي، هرسل
تتخذ موضوعية «الذات/املوضوع»، قسمة خارج تقوم املوضوعية من نوٍع إىل يصل
عند نجد هكذا النهائية، املرجعية نقطتها اإلنساني الوجود Facticity «وقائعية» من
دلتاي وموضوعية الطبيعية العلوم ملوضوعية مخالًفا املوضوعية من جديًدا نوًعا هيدجر
التقني التفكري وموضوعية الحديثة امليتافيزيقا وموضوعية التاريخية املدرسة وموضوعية
هي هيدجر بها أتى التي الجديدة املوضوعية براجماتية، من به يتسم ما بكل الحديث

هو. كما نفسه عن لنا يفصح املوجود ترك
عندما املوضوعية للنزعة الشديد القصور أوجه بوضوٍح يلمس أن املرء وبوسع
«العالم» بوصفه للعالم) تصورها لنا يقدمه (الذي املوضوعي» «العالم اتخاذ عن يكف
الحياة، عالم من يشء ال أن للتو سريى عندئٍذ انطالق، كنقطة الحياتي العالم ويستخدم
أنه فالحق موضوًعا، بوصفه لإلنسان مقابًال شيئًا يصبح أن يمكن يسري، شطٍر باستثناء
يبقى بينما كموضوعاٍت األشياء بقية عىل املرء فيه يتعرف الذي األفق يمثل عامًلا بوصفه
وإنما «منهج»، أي خالل من لفهمه محاولة أي عن يند للمرء الحياتي العالم إن عامًلا. هو
األحوال، عامة يف املصادفة بطريق بها، يتعثر ُقل أو العالم، هذا طبيعة عىل املرء يعثر

.Ibid., pp. 242–245 6
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الخاص الفصل يف ذلك يف قيل ما (انظر التعطل أو السلبية من نوع خالل وبخاصة
الحياتي، عامله عن للمرء يكشف أن واملناهج املوضوعية لطريق كان وما بهيدجر)،
وحتى قراراته، إىل ويصل أحكامه املرء يصنع خالله ومن هذا الحياة عالم يف ولكن
للمرء يتسنى إذن كيف خربويٍّا، معطى حياتي عالم داخل بناء هو املوضوعي» «العالم
عن يسفر بأن الحياتي العالم يُقنع أن للمرء يمكن كيف الحياتي؟ العالم إىل يصل أن
املنهج هذا يسمي وهو لذلك، كطريقٍة الفينومينولوجي منهجه هيدجر يقرتح وجهه؟!
عىل ال املنهج هذا يقوم ،«Hermeneutics of Facticity الوقائعية «هرمنيوطيقا أيًضا
الذات بها تنتسب التي الطريقة عىل بل اإلنسانية، للذات العالم بها ينتسب التي الطريقة
الفهم عملية ليست «الفهم»، عملية خالل من االنتساب هذا يحدث للعالم، اإلنسانية
فيها عملية أساسية، عملية إنها العمليات، من غريها بني املرء بها يقوم عملية مجرد
شيئًا ليس الفهم األثري: بتعبرينا (أو إنسانيٍّا موجوًدا بوصفه املرء يوجد خاللها ومن

يكونه). يشءٌ هو بل اإلنسان، به يقوم
منه هيدجر اتخذ وقد الوجود، عملية يصف تفسري للفهم، أنطولوجي تفسري هذا
هذا اإلنساني، الوجود وقائعية من يبدأ للوجود تحليله يف بدايته نقطة التصور هذا
من باملايض متوجه Thrown Project إلقاء» «مرشوع أنه عىل الوجود يصور التحليل
للمستقبل ومتوجه محددة، بطريقة العالم ويف الزمان يف Thrown «ملًقى» هو حيث
املمكنات. هذه لتحقيق وكدٌح بعُد تتحقق لم Potentialities «ممكناٌت» هو حيث من
املوجود يف للفهم الوصف هذا دام فما ذلك: من تُستخلص أن يمكن كبريٌة داللٌة ثمة
يف الفهم عملية عىل ينطبق أنه بد فال عاملي، وصف هو (الدازاين) املتعني اإلنساني
للزمانية الثالثة الصور يف دائًما يعمل فهم هو حيث من الفهم إن أي العلوم، جميع
املايض أن للتاريخ، لفهمنا بالنسبة ذلك، يعني واملستقبل، والحارض املايض آن: يف مًعا
واملستقبل، الحارض يف عنا تماًما منفصًال املايض يف موضوًعا يعترب أن مطلًقا يمكن ال
حلم هي فحسب ذاته حدود يف املايض رؤية يف للتاريخيني املثالية الغاية أن يتبني هكذا
واملستقبل، بالحارض عالقته تنفصم ال الذي الفهم ذلك نفسه، الفهم طبيعة ضد يجري
يف دائًما العالم رؤية أي — نفسه للفهم الصميمة الزمانية الصبغة هذه عىل يطلق
The Historicity of الفهم» «تاريخية عليها يطلق — واملستقبل والحارض املايض حدود

7.Understanding

.Ibid., pp. 254–264 7
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الفهم تاريخية عىل املرتتبة التأويلية النتائج بعض (أ)

Pre-Judgement املسبق الحكم مسألة

الزمن يف السائد الرأي عليها ينطوي التي Prejudices التحيزات من التحرر فكرة تُعد
درجنا لقد جميًعا. بيننا شائعٍة جد فكرًة التحيزات هذه من والتأويل الفهم وتنقية الراهن
من وبأن اليوم، بمقاييس مىض عٍرص إنجازات عىل نحكم أن السخف من بأن القول عىل
األفكار سيطرة من بالتخلص إال تاريخية معرفٍة من إليه نصبو ما تحقيق إذن املحال
الخاصة والقيم األفكار عالم عىل الكامل الذهني واالنفتاح الذات عىل الشخصية والقيم
Wel-Tanschauung العالم» «رؤية ل دلتاي استكشاف كان املايض، العرص بذلك
تقول التي التاريخية النسبية من رضٍب إىل مستنًدا عرص بكل الخاصة (World View)
عٍرص بأحكام معني تاريخي عرص عىل املرء يحكم ال بأن يقيض العقيل االنفتاح بأن
نتناول حني العقل مفتوحي تكون أن بنا يهيبون أدٍب أساتذة املقياس بنفس هناك آخر،
عىل نحكم أن لنا يحق ليس إذ مللتون؛ املفقود» «الفردوس يف املتضمنة الالهوتية األفكار
من فنيٍّا» «عمًال بوصفه املفقود» «الفردوس نقرأ إنما فنحن اليوم، بمعايري أدبي عمٍل
هذا مثل حقيقي، أو صادٌق ألنه وليس خياله، وقوة فكره وجالل أسلوبه عظمة أجل
عىل املفقود» «الفردوس ملحمة نرى أن إىل بنا وينتهي الحق، عن الجمال يفصل الرأي

ميتة». ألفكاٍر نبيٌل «نُصٌب أنها
أنها عىل تتنكر األدبي النص إىل املغلوطة النظرة هذه أن للسخرية املثري ومن
مسبًقا وتفرتض تسليًما بالحارض تُسلم أنها رغم العقيل، التفتح إليه وصل ما أقىص
توجب وإن «مطلق» الحارض إن أي االختبار، موضع يُوضع أن ينبغي وال صحيٌح أنه
يف النظر أنعمنا إن ونحن ينافسه، أن يمكن ال املايض ألن جانبًا؛ ى ويُنَحَّ يَُعلَّق أن
االنغالق من رضبًا وراءه أن نجد للتحيزات التعليق وهذا املزعوم العقيل التفتح هذا
يف املايض يضع إنه املحك، عىل ووضعها املسبقة بأحكامنا للمخاطرة االستعداد وعدم
ومن القديمة، الدراسات أهل إال يهم ال كيشءٍ أو تقريبًا، بنا له صلة ال كيشءٍ مقابلنا
جماليني (أو شكالنيني إىل إما يُصنَّفون أصبحوا بعامة األدب أساتذة أن املؤسفة األمور
الفريق عىل الثاني الفريُق ينعى القديمة، بالدراسات مهتمني سلفيني إىل وإما متطرفني)
فقه أساتذة عىل بالنقد الشكالنيون ينحي بينما اللغة، وفقه التاريخ يف التعمق عدم األول
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يستند «فن». أنه عىل األدبي العمل إىل الحقيقة يف ينظرون ال ألنهم والتاريخيني؛ اللغة
فقد الذاتية، االستطيقا يف واملضمون الشكل بني املغلوط الفصل عىل الجماليني موقف
نرى نحن وها الفني، العمل خربة يف فصلهما يمكن ال والجمال الحق أن سبق فيما رأينا
والفيلولوجيني السلفيني أن التاريخي الفهم عن وجادامر هيدجر تصورات ضوء يف اآلن

املتطرفني. الجماليني من للتاريخ فهًما أقوم ليسوا املايض سدنة من
أي «معنى» وأن املايض، إىل نذهب لكي الحارض نغادر أن يمكن ال أننا األمر واقع
ذلك، من النقيض عىل األمر فحسب، ذاته حدود يف نراه أن يمكن ال املايض من عمل
وإذا الحارض، من إليه ه تُوجَّ التي األسئلة ضوء يف يتحدد إنما املايض العمل فمعنى
التي الطريقة بحسب تنتظم نسألها التي األسئلة أن نرى فنحن الفهم بنية يف تمعنا
الدراسية النزعة فإن وباختصار املستقبل، يف الفهم، عملية أثناء أنفسنا، فيها نُسقط
يف أثناءه نقف للمايض فهم كل تاريخية الحقة، للتاريخية إنكاٍر بمثابة هي القديمة
تصوٌر إنه Pre-Judgement؟ املسبق» «الحكم ملسألة بالنسبة ذلك يعني ماذا الحارض.
أحكامنا أن ليؤكد جادامر إن بل 8،El Lightenment «التنوير» من إلينا انحدر خاطئ
ٍة َرجَّ مجرد هو للفرد الذاتي التأويل «إن التأويل: عملية يف الخاصة أهميتها لها املسبقة
من أكثر هي للفرد املسبقة األحكام فإن السبب لهذا التاريخية؛ للحياة املغلق التيار يف
املسبقة األحكام أن القول وصفوة لوجوده.» التاريخي الواقع إنها له، أحكاٍم مجرد
فهم عىل قدرتنا أساس هي إنما عنه، نستغني أن يمكن، أو ينبغي، يشءٍ مجرد ليست

اإلطالق. عىل التاريخ
هناك يكون أن يمكن ال ييل: كما املبدأ هذا نصوغ أن التأويلية الوجهة من وبوسعنا
تصوراٍت بدون تأويله يتم األدبي وال اإلنجييل النص فال مسبقة، فروٍض بدون تأويٌل
يتبطن فإنه تاريخيٍّا وعاملة تاريخيٍّا مرتاكمة أساسية بنية هو الفهم دام فما مسبقة،
التجربة يف العنارص تفاعل من يأتي ال نصفها التي التجربة فمعنى العلمي، التأويل حتى
زمانية تفتحها، التي املستقبلية االحتماالت ومن فيه تقف الذي التأوييل الرتاث من بل
عاملية إنها العلمي، وغري العلمي الفهم من كل عىل إذن تنطبق املايض-الحارض-املستقبل
خارجها. أو العلوم داخل سواء مسبقة فروض بال فهم هناك يكون أن يمكن وال شاملة،

املسبقة؟ فروضنا عىل نحصل أين من

.Ibid., pp. 271–277 8
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للفكر، كمضوٍع تفكرينا قبالة يقف شيئًا ليس الرتاث هذا فيه، نقف الذي الرتاث من
وال Object «موضوًعا» ليس وألنه بتفكرينا، نقوم فيه الذي األفق، العالقات، نسيج هو بل
يلزمنا وإنما عليه، ترسي ال املوضوعي التفكري مناهج فإن كاملة، بصورٍة املوضعة يقبل
نحصل ال أننا غري املوضعة، تقبل ال التي األشياء مع التعامل يمكنه الذي التفكري من نوع
التفاعل من جدلية عملية الفهم أن نتذكر أن يجب إذ الرتاث؛ من املسبقة فروضنا كل عىل
فالفهم يواجهه، الذي اليشء وبني عامله) أو (أفقه للشخص الذاتي الفهم بني املتبادل
التاريخ يف سلًفا قائٌم فهٌم إنه الحارض، املوقف يملؤه شفاًفا خابيًا شيئًا ليس الذاتي

يواجهه. الذي اليشء ليستوعب أفقه بتوسيع إال املايض يفهم أن يمكنه وال والرتاث،
أن صح إذا أخرى وبعبارة مسبقة، فروض بال فهٍم وجود املحال من أن صح إذا
فإنه نهائية، استئناٍف محكمة وليس فلسفي تشييٌد أو بناءٌ هو «العقل» له يُقال ما
وإىل الرتاث إىل ننظر أال علينا بموروثنا، عالقتنا فحص نعيد أن ثم من علينا يتوجب
التنوير عرص يف إليهما يُنظر كان كما العقلية وللحرية للعقل عدوان أنهما عىل السلطة
نقف الذي التصورات تيار لنا يقدم فالرتاث هذا، يومنا وحتى الرومانسية الحقبة ويف
املسبقة والفروض املثمرة املسبقة الفروض بني نفرق كيف نعرف أن واجبنا ومن فيه،
بني حال، أية عىل داخيل، تناقض هناك ليس والنظر، التفكري من وتمنعنا تسجننا التي
ليزود الرتاث إن بل الرتاث، داخل يقف دائًما فالعقل الرتاث، ودعاوى العقل دعاوى
إدراكنا إنَّ جادامر: يقول معه، سيعمل الذي والتاريخ الواقع من الجانب بذلك العقل
«التنوير» عرص تفسري عن نتخىل أن عليه يرتتب مسبقة فروض بال فهم وجود الستحالة

التنوير. قبل ما منذ منها ُحرما التي منزلتهما والسلطة الرتاث يسرتد وأن للعقل،
«تفسرٍي وجود فكرة فإن مسبقة فروض بال تفسري وجود املحال من كان وإذا
تفسري هناك فليس محال، وأمٌر حمقاء غايٌة هي ذاته يف صحيًحا بوصفه واحد صحيٍح»
وليكن إلينا، ينحدر نصٍّ وكل وثابت، دائٌم تفسريٌ هناك وليس الحارض، عن منبثٌّ
يف أي يقفه، الذي التأوييل املوقف يف يُفهم أن يتعني شكسبريية، مرسحية أو اإلنجيل
ونفرضها، الحارض من خارجية بمقاييس نأتي أن ذلك يعني وليس بالحارض، عالقته
عىل يعني بل بنا، صلة ذي غري اإلنجيل أو شكسبري فنجد املايض؛ عىل اتُِّفَق، كيفما
التوكيد كذلك «لنا»، دائًما هو بل ما ملوضوٍع ثابتًة خاصيًة ليس «املعنى» أن العكس
مختلٌف «املعنى» أن يعني ال فهو تاريخيتنا، أفق داخل النص إىل ننظر أن رضورة عىل
بالحارض متعلٌق يشءٌ هو املعنى أن يعني بل األوائل، قرائه عند كانَه عما لنا بالنسبة
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أن لنا فإن الوجود عن حقيقًة يكشف العظيم العمل دام وما التأوييل، املوقف من ونابٌع
وذلك األصل، يف الوجود إىل العمل بهذا دفع ما تطابق «الجوهرية» الحقيقة أن نفرتض

دائمة. صحة صحيح تأويل وجود فكرة أو ذاتها»، يف «الحقيقة بفكرة نقر أن دون

Temporal Distance الزمنية املسافة مفهوم

الهرمنيوطيقا، يف محوري عمل الحارضواملايضهو بني القائم التوتر أن إىل جادامر يذهب
يوجد واإللف الغرابة بني «موقٌع جادامر: يقول مثمرة، بنَّاءٍة جوانب من يخلو ال إنه بل
معني، لرتاث انتسابنا وبني للموروث) البعيدة (املوضوعية تاريخيٍّا مقصود هو ما بني
يتضمن إذن الهرمنيوطيقا توسط للهرمنيوطيقا»، الحقيقي املوقع هو بني» «املا هذا
مهمة أن يعني ال ذلك أن إال والرتاث، تاريخيٍّا، مقصوًدا كان الذي اليشء، من كالٍّ
يمكن التي الرشوط تبيان هي ما بقدر للفهم منهجي إجراءٍ تأسيس هي الهرمنيوطيقا

الفهم. يحدث أن ظلها يف
رأيًا أو شعوًرا كونه يف املفرس عند أهميته تكمن ال وينقله النص يجسده ما إن
«تعبريًا» بوصفه لالهتمام مثري هو وال ومقصود، معنيٍّ كيشءٍ ذاته يف مهم هو بل ملؤلفه،
ما هو النص يتناوله الذي نفسه املوضوع إن آخر، يشء أي عن أو «الحياة» عن سواء
إذن املنطق يقتيض له، بالنسبة املوضوع هذا بحقيقة لشغوٌف املرء وإن االهتمام، يثري
نعلم أننا غري لنا، بالنسبة داللة أكرب له يكون أن بد ال اليوم أُبدع الذي الفني العمل أن
ليس كذلك؟ األمر كان لم الدال، غري عن الدال يفرز ما هو وحده الزمن أن الخربة من
أن الزمن عمل «من ألن بل باملوضوع، الشخصية اهتماماتنا قتلت قد الزمنية املسافة ألن
وينجيل.» يظهر أن اليشء يف املخبوء الحقيقي للمعنى فيسمح جوهري غري هو ما يقيض
الزمنية فاملسافة أيًضا: إيجابية آثاًرا سلبياتها جانب إىل الزمنية للمسافة أن يتبني هكذا
أيًضا تأتي بل وتبيد، تتنحى أن باملوضوع خاصة معينة سبقية لفروض فقط تتيح ال

الصدارة.9 إىل بها وتدفع الصحيح الفهم إىل تؤدي التي الفروض بتلك
«املسافة بمفهوم أشبه ظاهرة إنه وثماره، الزمني االنفصال فضائل بإزاء نحن ها
معينة مسافة عىل املشاهد يكون أن تقتيض التي Aesthetic Distance االستطيقية»

.Ibid., pp. 291–300 9
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املمثلني! وجوه عىل الطالء بمطالعة يتشتت وال املنشودة الوحدة يرى لكي املرسح من
من الزمني االنفصال أهمية نلمس نحن فها حاًرضا املايض يصبح أن أهمية برغم هكذا

! َمرَّ أنه للزمن ونحمد التأويلية، الوجهة
فشيئًا، وشيئًا النص، يقوله الذي ذلك عىل نقبض أن لنا يَُمكِّن ما الزمن مرور وحده
الحارض. مخاطبة يف وترشع للنص الحقيقية التاريخية الداللة تبزغ فقط، وبالتدريج

النص مؤلف فهم

أمر وهو املؤلف، فهم يف ال النص فهم يف األساس بالدرجة الهرمنيوطيقا مهمة تنحرص
عىل التوكيد خالل ومن الزمنية املسافة مفهوم خالل من بذاته واضًحا يكون أن بد ال
ألن بل أشخاص، بني عالقة هناك ألن ال فهمه يتم النَّص إنَّ التَّاريخي، الفهم يف املعنى
املشاركة هذه تؤكد أخرى مرة النص، يوصله الذي الحديث موضوع يف مشاركة هناك
إنه الحارض، عامله يف يخاطبه النص يدع ما بقدر عامله عن يخرج ال املرء أن حقيقة
ما بقدر ذاتية عملية ليس والفهم معاًرصا، يغدو له، بالنسبة حاًرضا يغدو النص يدع
الفهم إليه، الرتاث ينقل الذي «الحدث» يف ثم تراث، يف نفسه املرء يضع أن مسألة هو
الذي هو للفهم التصور هذا والحارض، املايض تمزج لحظٍة يف الرتاث، تيار يف مشاركة
ذاتية وال املؤلف ذاتية فال التأويل، نظرية يف به التسليم رضورة ويرى جادامر عليه يلح
التاريخي املعنى هي املرجعية النقطة وإنما الحقيقية، املرجعية النقطة هي القارئ

الحارض.10 الزمن يف لنا بالنسبة نفسه

Reconstruction of the Pastاملايض بناء إعادة

النظر نعيد أن قديم نص أي فهم يف املتضمنة الصميمة التاريخية الصبغة بنا تهيب
هو الفني بالعمل الخاص العالم تشييد إعادة بأن القائل املسبق التأوييل االفرتاض يف
الخلفية بناء إعادة هو شاليرماخر قبل للتأويل األسايس االهتمام كان للفهم، األوىل املهمة
شاليرماخر جاء ثم فيه، يقع الذي التاريخي سياقه وتحديد املعطى للنص التاريخية
بأن القديم االعتقاد عىل ظل ولكنه واستشفافيٍّا، سيكولوجيٍّا طابًعا التأويل عىل فأضفى

.Hermeneutics., p. 185 10
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املقدسة فالنصوص قديم، نص أي لفهم أساسية عملية هي التاريخي السياق بناء إعادة
خلوٍّا شعريٍّا خياليٍّا تحليًقا وليست أزلية ألفكار زمني غري حامًال يشء، كل بعد ليست،
تاريخيني. ألناس تاريخية لغة يف تاريخي إبداع إنها الحقيقة، عن جادة دعوى أي من
العمل أصل تشييد وإعادة العمل منه أتى الذي العالم بناء إعادة أن املؤكد من
أنها عىل البناء إعادة اتخاذ من يحذر جادامر أن إال للفهم، رضوري أمر هو الفني
ما أن ا حقٍّ فهل الفهم، مفتاح أنها عىل حتى أو التأويل، يف النهائية أو األساسية العملية
نسميه ما هي أو العمل «معنى» بوصفه عنه نبحث ما هي البناء إعادة عملية يف نتناوله
تماًما مطابًقا ثانيًا خلًقا فيه نرى أن إىل نسعى حني الصائب الفهم يتحدد هل «املعنى»؟
األسئلة عىل يتوقف العمل معنى ألن ال؛ بالطبع خلق»؟ «إعادة فيه نرى أي لألصل،
محوًرا منها جعلنا إذا ،Restoration «االستعادة» ليست الحارض، يف نطرحها التي
«الدمج» إنما األبد، إىل انقضت حياٍة لبعث يُبذل جهد كل من عبثًا بأقل للهرمنيوطيقا،

للهرمنيوطيقا. الحقيقية املهمة هو االستعادة، وليس ،Integration (التكامل)

Application التطبيق أهمية

بفعله! وإنما السري، أجل من ال يُخط هيدجر، كدرب

واألدبية، التاريخية الهرمنيوطيقا أغفلته طاملا عامٍل أهمية إىل الفهم تاريخيِة بنيُة تومئ
عنرص يُعد الحارض، بمجريات النص معنى ربط أي ،Application «التطبيق» وهو أال
والقانوني، اإلنجييل التأويل نسيج يف داخًال أساسيٍّا عنًرصا املثال، سبيل عىل التطبيق،
من بد ال وإنما عامة، بطريقة ونرشحه النص نفهم أن يكفي ال الحالتني كلتا يف أنه ذلك
هذه يف التأويل يتضمن الراهنة. للحالة بالنسبة يقوله ماذا العبارة برصيح نفصح أن
،Explication والتبيان/الرشح/التفسري ،Understanding الفهم جوانب: ثالثة الحالة
منفصلة، «مناهج» ثالثة الجوانب هذه ليست ،Application التطبيق أو واالستخدام
مجتمعًة تشكل وهي للروح، معينًة رهافًة تتطلب واحدٍة قدرٍة إىل جميًعا تشري وإنما

واكتماله. الفهم ق تَحقُّ
عنَرصي عىل تركز بعد-الرومانسية والهرمنيوطيقا شاليرماخر هرمنيوطيقا كانت
ذهب فقد جادامر أما التطبيق، لعنرص مكانًا تفسح وال واحدًة، وحدًة بوصفهما الفهم
فهمه املطلوب النص بتطبيق أشبه يشء دائًما ثمة فهًما، بوصفه الفهم، عملية يف أنه إىل

180



جادامر

أو تُطبق، أن سلًفا داخله يتضمن وتفرس، تعرف بمعنى تفهم، أن الحارض، املوقف عىل
يلفتان أنهما والقانوني الثيولوجي التأويل فضائل ومن الحارض، بالزمن النص تربط أن
الفهم عمليات لفهم نموذًجا بذلك ويقدمان الفهم جوانب من الجانب هذا إىل االنتباه
وال التطبيق عامل يغفل الذي الفيلولوجي الرتاث يقدمه مما أفضل واألدب التاريخ يف
أن يمكن والقانوني الثيولوجي التأويل أن بفكرة جادامر يبدهنا هكذا ألهميته، يتفطن

األدبي!11 التأويل يحتذيه نموذًجا يكون
أوضح يف والتطبيق التأويل هوية تتجىل خاصٍة بصفٍة القوانني تطبيق حالة يف
عىل تطبيقها يف القضاة بكدح إال وتبزغ تتبلور ال وروحها القوانني معنى أن ذلك صورة:
هيدجر» ««درب ل جيد مثال إنها أخرى، تلو وحالًة آخر، تلو قاضيًا الخاصة الحاالت
السري، أجل من ال ، يَُخطُّ إنه ترسمه، التي باألقدام ويتحدد عليه بالسري يتعني الذي

بفعله». وإنما
ليس والتطبيق تطبيق، أيًضا هي بل فقط، وتأويًال فهًما ليست إذن الهرمنيوطيقا
لها. انفصام ال وحدًة يشكلون فالثالثة تصحبهما، ال أو والتأويل الفهم تصحب إضافًة
ترى أن هو شيئًا تفهم» «أن وصميمه، جوهره يف عميل أمر هو الهرمنيوطيقي الفهم
يف للتطبيق االندماج هذا ،Praxis للنظر) كمقابٍل العمل (أي «براكسس» بال عالقته
والثيولوجية القانونية للهرمنيوطيقا يَُقيِّض جادامر جعل ما هو والتأويل الفهم عملية
وهذه اإلنسانية، العلوم يف للفهم كنموذٍج األدبية الهرمنيوطيقا عىل وأولويًة صدارًة
ألرسطو النيقوماخية» «األخالق إىل العودة إىل دفعه ما هي والعملية التطبيقية املسألة
جادامر نظر يف وهي Phronesis «الفرونيسيس» أو العملية» «املعرفة فكرة وإحياء

للهرمنيوطيقا.12 مبكٌر استباٌق
كيف جزئيات: مع تتعامل أنها هو أرسطو، رأي يف العملية، املعرفة يميز ما إن
عىل دائًما العملية املعرفة تشتمل معني. موقف يف يفعل أن معني إنسان عىل ينبغي
هي العملية» و«الحكمة الخاص»، «املوقف أو الخاصة» و«الحالة العام» «املبدأ بني جدل
بتلك يتمتع املعرفة من صنف كل دام وما التطبيق، هذا إنجاز عىل القدرة تلك بالتحديد

.Truth and method, pp. 307–311 11

James Phillips: Key Concepts: Hermeneutics, In Philosophy, Psychology & Psychiarty, 12

.301 (1996) p. 67
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الجزئيات، تتناول العملية املعرفة إن وحيث موضوعها، بها يسمح التي الدقة من الدرجة
جزء هو الدقة انعدام إن دقيقة، غري معرفة إال تتيح ال ذاتها، طبيعتها بحكم إذن، فهي
ذاك. أو املجال هذا يف التقدم من بمزيد عليه التغلب يمكن قصوًرا وليس طبيعتها من

تطبيقه. هو إذن، النص، فهم
والثيولوجي القانوني فالتأويل جادامر، لفكرة الخالقة املتضمنات من واحدة هذه
إىل ترى بل آخر، عالم لولوج قديمة دراسية جهود مجرد يف التأويل مهمة يحرص ال
الحايل، واملوقف النص بني القائم البون واجتياز املسافة لعبور جهد أنه عىل التأويل
عىل يقترص أال للتأويل بد فال بموعظة التبشري أو حكم إصدار هو املوقف كان فسواء
الراهنة، اللحظة يف النص يعنيه ما ليشمل يمتد بل الخاص عامله يف النص يعنيه ما رشح
أساس عىل يتم النص فهم أن بفكرة اإلقرار والقانوني الثيولوجي التأويل يأبى كذلك
فنحن محض، رومانيس وهم وهو املؤلف، مع النفيس االئتالف أو الروحي االنسجام
بسيط، لسبب غيابه؛ ويف االئتالف وجود يف فعًال، يتم بل يتم، أن يمكن الفهم أن نعرف

النص. بل املؤلف نتناول ال أننا هو
للتأويل مفيًدا نموذًجا والثيولوجي القانوني التأويل من كل يشكل أخرى جهة ومن
يكيف أن يحاول ما بقدر منهًجا يطبق ال املجالني هذين يف املؤوِّل إن حيث من األدبي
يكون ما بقدر ملكية يمتلك وال النص، يف القائم للتفكري وفًقا وينظمه نفسه تفكريه
و«مشيئة القانون» «مشيئة بتأويل يقوم فالذي لسلطتها، مذعنًا النص لدعوى مملوًكا
الذي باملوقف ليس التأويل وموقف له، خادم هو بل موضوعه يف محتكًما ليس هللا»
ثم والتساؤل الشك عن بها ويربأ املسبقة بفروضه تسليًما يسلم أن باملرء فيه يليق
عىل بل املسبقة، الفروض هذه عىل قائمة ملناهج خاضًعا وللظواهر للعالم فهمه يجعل
لحكم ويُخضعه النص ضوء تحت ويضعه بمذهبه يخاطر أن التأوييل املوقف يف املرء
أنه غري هي، كما نفسها عن تكشف النص دعوى يرتك بأن مطالب إنه ودعواه، النص
الدعوى معنى يرتجم وأن الحارض ضوء يف النص يرى بأن نفسه الوقت يف مطالب
النص، وأفق ل املؤوِّ أفق األفقني، تفاعل عملية ويف الحارض، إىل النص يطرحها التي
النص دعا والذي النص يشغل كان الذي السؤال يسمع أن ل للمؤوِّ يتسنى والتحامهما،

الوجود. إىل نفسه
Demy- األسطوري» الطابع «نزع مرشوع يف ثيولوجيٍّا تعبريًا التطبيق مبدأ يجد
يُعد املثال، سبيل عىل بُلتمان، رودلف هرمنيوطيقا ويف املقدس، الكتاب من tologizing
التطبيق إىل الحاجة وبني املايض يف يقف الذي النص بني القائم للتوتر نتاًجا التوجه هذا
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وتهدف «التنوير» إىل تنتمي محاولة التوجه هذا أن املرء يظن أن الخطأ ومن الحارض،
العقل، معايري إىل يشء كل يف االحتكام طريق عن األسطورة من املقدس الكتاب تنقية إىل
املقدس الكتاب به يُبلغنا ما الكتشاف محاولة هو األسطورية نزع أن األمر وجه وإنما
موقًفا نتخذ أن أما الشخيص، بالقرار يهيب بل علمية حقيقة يعرض ال البالغ هذا اليوم،
فذاك بيشء، يطالبنا ال Object «موضوع» أنه عىل ونعامله املقدس الكتاب تجاه «علميٍّا»
املقدس الكتاب إىل نصغي ال أننا ويعني املقدس، الكتاب نُسكت أننا األمر جوهر يف يعني
غري سريًة وال علمية رسالًة ليس بُلتمان) لرأي (وفًقا املقدس الكتاب ولكن نختربه، بل

رسالة. بيان، بالغ، إنه شخصية،
نفهم أن ينبغي كيف نسأل: عندما األدبي التفسري يف لذلك نظريًا نصادف ونحن
أو كذبًة أو وهًما األسطورة «ليست خاللها؟ ومن فيها يخاطبنا الذي ما األسطورة؟
ضمري يف اللؤلؤ ينضج كما األجيال ضمري يف مهمل عىل نضجت كربى حقيقة إنها خرافة،
الوجدان مسارح علينا يمأل حيٍّا مشهًدا وصارت شكًال واتخذت قواًما فاكتسبت الصدف،

لننساه.» كنا وما لنذكره، كنا ما هاجًعا شيئًا فينا ويوقظ الوعي، بمجامع ويأخذ
أو ملتون عظيم: أدبي عمل مشاهدة أو قراءة بصدد نكون حني األمر كذلك
عاَلم بناء» «إعادة مجرد ليس هنا به نقوم فما هومر؛ أو سوفوكل أو دانتي أو شكسبري
العمل ومعنى الزمان، يف تحدث واقعة حدث، هي األدبي العمل قراءة أن ذلك ماٍض،
«نزع ب شبيه يشء ثمة القديم، األدبي العمل وأفق نفسه الحارض أفقنا الندماج نتاٌج هو
يحدث الحارض عىل تطبيق وثمة أدبي، عمل ألي أصيل فهم كل يف يحدث األسطورية»
إىل بكليتنا «نعود لشكسبري مرسحية نقرأ حني بأننا القائل الظن أما للفهم، فعل كل يف
االستطيقي اللقاء أن عىل ودليل وهم فهو الخاص، أفقنا وراءنا تاركني شكسبري» عالم

الفهم. يف التطبيق عامل عىل يَُغيشِّ أن يف نجح قد
مرسحية أو شكسبريية مرسحية تَُمثَّل عندما يحدث ما أيًضا إليه ذهبنا ما يؤيد
العودة عىل ملساعدتنا معقدة تقنيات لنا يقدم املرسحي فاملشهد املرسح: خشبة عىل أقدم
املعروضة، الزمنية الحقبة مع األمانة بالغ بتطابق أحيانًا تصنع واملالبس املايض، إىل
فهمنا، ويف أعيننا، أمام اآلن، الحارض، يف تُمثل املرسحية أن هي الحقيقة تبقى ذلك ورغم
ذلك املمثلون يعرف للجمهور، الجمعي العقل يف هو املرسحية فيه تجري الذي واملوضع
يف الساحرات دور تمثيل مشكلة املثال سبيل عىل خذ أدوارهم، تمثيل يف باالعتبار ويضعونه
الخارق العنرص أهمية من التقليل إىل يميل الحديث فاإلخراج املرسح، خشبة عىل «مكبث»
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مكبث، جيش يتبعن عجائز نسوة كمجرد الساحرات ويعرض الصدد هذا يف للطبيعة
عىل االضطراب من جو وبث أمامنا حارضة تأمالٍت عىل صوت بإضفاء نبوءاتهم ويعرض
الساحرات «معنى» «تأويل» يتم هكذا الرش، ونُذر الشؤم من مناًخا يخلقن إنهن املرسح،
املضحك التأثري نجتنب بحيث املرسح عىل بها يُعرضن التي بالطريقة اليوم لنا بالنسبة

املعارص. املتفرج لدى الزي العتيقة الخرافية الخوارق تُحدثه أن يمكن الذي
املشهد عىل يعتمد ال املرسحيات يف الدرامي اإليهام أن أيًضا الهامة الحقائق من
يف الحال هو كما الصوتي، فالحضور للممثلني، املرئي الحضور حتى أو املالبس أو
يف يحدث املايض أن هو الدرامي فاإليهام بحق، الهام العنرص هو الصوتية، التسجيالت
ا هامٍّ أمًرا الظاهرة هذه توضح التاريخي، املايض يف وليس الخربوي الحارض يف الحارض،
ما إحضار بل للمايض حرفيٍّا إحضاًرا ليس إنه التاريخي: الفهم يف التطبيق مفهوم عن
خربتنا إىل أدق بتعبري أو الذاتي، فهمنا إىل الشخيص، حارضنا إىل املايض يف جوهري هو
«نعرف» عندما املرسحيات، من ملرسحية فهمنا إن أنفسنا: نخدع أن علينا بالوجود،
املرسحية هي التي املغلقة للعبة ربط هو بل حاله عىل مغلًقا أمًرا ليس «تعني»، ماذا
التطبيق التطبيق، عىل يشتمل دائًما الفهم جادامر: يرصح هكذا ومستقبلنا، بحارضنا

الحارض. الزمن عىل

(العامل/املؤثر/الحق) الفعال التاريخي الوعي (ب)

صنًفا يصف أن ينتقده، الذي التاريخي الوعي من الصنف لذلك كمقابل جادامر، يحاول
سبيل عىل الوعي، هذا عىل سنطلق الدوام، عىل فاعًال التاريخ فيه يظل الوعي من أصيًال
السياق. حسب الحق» التاريخي «الوعي أو العامل» التاريخي «الوعي اسم التخفيف،

أال (يجب «أنا-أنت» I Thou لعالقة أنماط ثالثة من تصنيًفا جادامر يستخدم
العامل التاريخي الوعي يضع لكي بيوبر) مارتن عند «أنا-أنت» عالقة وبني بينها نخلط

طبيعته: يبني وبالتايل موضعه يف

مجال. أو نطاٍق داخل Object «موضوًعا» بوصفه األنت (١)
انعكاسيٍّا. تأمليٍّا إسقاًطا بوصفه األنت (٢)

يتحدث. تراٌث أنه عىل األنت (٣)

أصيًال. تاريخيٍّا وعيًا يراه ما هو وحده الثالث النمط أن إىل جادامر يشري
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داخل محدد «كيشء» اآلخر الشخص إىل يُنظر «أنا-أنت» عالقة من األول: النمط يف
يف مآربه، لتحقيق أداٍة أو كوسيلٍة املرء يستخدمه كيشءٍ األغلب ويف املرء، خربة نطاق
الصنف هذا يف العامة، املقوالت ووفق العموميات إطار يف اآلخر فهم يتم الحالة هذه
العالقة عىل النموذج هذا طبقنا ما فإذا االستقرائي، التفكري كلُّ يقع التناول من
الرتاث يصبح عندئٍذ «املوضوعية»، ويف «املناهج» يف بسهولة النزلقنا بالرتاث التأويلية
ما ورسعان علينا، يتوقف أو بنا يتأثر وال هواه عىل يَنُوُس عنا، منفصًال موضوًعا
لكي الرتاث بهذا عالقتنا يف ذاتية لحظة كل تنحية إال يلزمنا ال أنه فنظن أنفسنا نخدع
هي املنهجي التوجه ذات «املوضوعية» هذه مثل يتضمنه، بما يقينية بمعرفٍة نظفر
االجتماعية العلوم يف أيًضا والسائدة الطبيعية، العلوم يف السائدة الطريقة األغلب يف
أن يمكن ال أنَّها غري وجهها، عن الفينومينولوجيا فيها تُسفر التي املجاالت باستثناء
تكون أن يمكن وال اإلنسانية، الخربة عىل تركز التي البحثية األفرع عىل بالنفع تعود

حق). تاريخي (وعي فاعًال التاريخ فيه يكون وعٌي عليه يقوم أساًسا
العالقة هذه أن غري «كشخٍص»، اآلخر إىل يُنظر والفهم الخربة من الثاني: النمط ويف
«أنت» وبني األنا بني عالقٌة األمر واقع يف وهي األنا، يف سجينًة تبقى قد «الشخصية»
يميز، «أنا-أنت» عالقة من الثاني النمط هذا انعكاسيٍّا، تأمليٍّا تشكيًال األنا تشكله
ووجه بمهاجمته جادامر اضطلع الذي التاريخي الوعي ذلك التأويلية، الوجهة من
خصوصيته يف اآلخر» «آخرية يعرف التاريخي الوعي من النمط هذا نقده، سهام إليه
وماضوية إذن، اآلخر، آخرية األول، النمط يفعل كما العموميات إطار يف وليس وتميزه
التأمل خالل من أي اآلخر، األنا بها تعرف التي الطريقة بنفس إال تُعرف ال املايض
الخاصة أحواله بكل اآلخر معرفة ادعائها يف العارفة، األنا نجد هنا ها االنعكايس،
الصنف هذا أن غري السيادة، لها أن األمر حقيقة يف ادعت قد املوضوعية، وادعائها
«قابًعا التاريخ يرى لكي الفهم يستخدم الذي هو الفهم خالل من السيادة من الخفي
يف وتدمر، التاريخ تموضع إنها انعكاسيٍّا، تشكيًال ُمَشكَّل «أنت» مجرد بوصفه هناك»

معنى. من علينا يطرحه ما األمر، حقيقة
هي هذه األنت، عىل األصيل باالنفتاح فيتميز «أنا-أنت» عالقة من الثالث: النمط أما
شيئًا «يدع الذي األصيل االنفتاح تنفتح بل األنا من املعنى تُسقط ال التي العالقة
مفتوح كياٌن هو له» يُقال أن ما ليشءٍ «يسمح الذي الشخص «إن يُقال»: لكي ما
بيوبر يعنيه ما إىل اآلخرين النمطني من أقرب هو النمط هذا مثل أساسية»، بطريقٍة
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يسود، أن يود مما أكثر يسمع أن يود الذي االنفتاح «إنه الحقيقية، «أنا-أنت» بعالقة
التاريخي الوعي عليه يقوم الذي األساس وهو اآلخر.» خالل من ويتعدل يتغري أن يود

الحق.13
بشكٍل «آخر» يكون أن فيها للنص يمكن ال بالتاريخ عالقة من الوعي هذا يتكون
باألحرى هو بل املايض، آلخرية السلبي بالتمييز ليس الفهم أن ذلك وموضوعي، كامٍل
ا نصٍّ املرء يقرأ عندما واالستحقاق، باألهلية اآلخر له يقر بحيث نفسه املرء يضع أن
به وجزم سلًفا بالحارض صادر قد يكون فإنه تاريخي يشءٍ مجرد أنه عىل تاريخيٍّا
الحارض إىل ينظر ال فهو األصيل التاريخي الوعي أما والتساؤل، الشك خارج ووضعه
الكامنة للحقيقة يمكن التي للدعوى الدائم باالنفتاح يتذرع بل الحقيقة، ذروة أنه عىل
يف بل املنهجي الذاتي اليقني يف ال التأوييل الوعي «يتحقق إليه. توجهها أن العمل يف
«خربًة» املرء يكتسب حني الدوجماطيقي.» للجزم كنقيٍض الخربوي واالنفتاح االستعداد
قابلة غري «خربة» بل موضوعية، معرفٍة مجرد ليس اكتسبه ما فإن النصوص من
إن للمايض، ومنفتًحا للرتاث منفتًحا وجعلته أنضجته التي «الخربة» إنها للموضعة،
ييل فيما لنا سيتبني كما جادامر تأويلية لفهم األهمية بالغ مفهوٌم هو «الخربة» مفهوم

حديث. من

الجدلية جادامر تأويلية (2)

التأويلية الخربة بنية (1-2)

جادامر يراه والذي للخربة، السائد للمفهوم بنقٍد التأويلية للخربة تناوله جادامر يبدأ
املعرفة ونحو حسيٍّا إدراكيٍّا فعًال بوصفه املعرفة) (فعل العرفان نحو التوجه مفرط
الخربة تعريف إىل اليوم نميل آخر، بتعبري نحن، التصورية. املعلومات من حشًدا بوصفها
الباطنة التاريخية للصبغة تام إغفاٍل مع العلمية، املعرفة تجاه كامل توجه ذات بطريقة
الخربة «موضعة وهو العلم، هدف منا وعي دون نحقق ذلك نفعل إذ ونحن للخربة،
امليثودولوجي التنظيم خالل «فمن نوع»؛ أي من تاريخية لحظٌة بها تعلق ال بحيث

.Hermeneutics, pp. 191–193 13
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بحيث بناءه وتعيد التاريخية لحظته من املوضوع بانتزاع العلمية التجربة تقوم الصارم
املنهج.»14 يالئم

«املنهج مع اللغة وفقه الالهوت مجال يف جادامر، رأي يف يحدث، لذلك مماثٌل يشءٌ
كل جعل يف العارمة العلمية الرغبة نفس ما بطريقٍة يعكس الذي النقدي» التاريخي
«واقعي» يشء هناك يعود ال الروح هذه تسود حني للتحقيق، وقابًال موضوعيٍّا يشء
القابل غري والجانب التاريخي للجانب مكاٌن هناك يعود وال لالختبار، قابٌل هو ما سوى
العلوم هذه معطيات يستبعد نفسه الخربة تعريف فإن ثم ومن الخربة، من للموضعة

التعريف). يف تدخل (فال
بمفهومه جادامر يدفع للتحقيق والقابلة املحضة التصورية املعرفة خرافة مقابل يف
بل الحسية اإلدراكات من تياٍر مجرد ليست الخربة حيث للخربة، والجديل التاريخي
تصور يف يجد فهو ونتائجه مسلماته هيجل يشارك ال أنه ورغم لقاء، حدث، واقعة،

الخاصة. الجدلية لتأويليته البداية نقطة للخربة الديالكتيكي هيجل
«ثمة هيجل: يقول ما، بموضوٍع الوعي التقاء نتاج هي هيجل، يُعرِّفها كما الخربة،
عن يتولد ما وبقدر وموضوعه، العارف من كلٍّ يف فعله الوعي يمارس بمقتضاها حركٌة
وفًقا إذن، الخربة «خربة».» يُسمى بأن جديًرا ذلك يكون جديد موضوٌع له، بالنسبة ذلك،
ديالكتيكي. نوع من حركة إنها تشييده، إعادة أو الوعي انعكاس بنية دائًما لها لهيجل،
هي فالخربة :Negativity «السلب» من عنٌرص ثمة االنعكاس إىل امليل هذا تحت
خربة موضوع نفرتض. كنا كما «ليس» هو ما يشءٌ «ليس»: ب خربة يشء كل وقبل أوًال

من املعيارية العلمية بالطريقة نفيها أو الفروض من التحقق يصعب مثًال اإلنسانية العلوم يف 14

العلوم ففي الدراسة؛ موضوع األشخاص واستجابات األحداث بني التفاعالت وضبط املواقف تكرار خالل
أنه يبدو ما ظهور ورغم جماعي، أو فردي تاريخي موقف تكرار املبدأ، حيث من يستحيل، اإلنسانية
يَُعرَّض التجارب هذه مثل يف التاريخ. من الذات لتجريد وهمي خادع جهٍد نتاج حالة كل يف فإنه تكرار،
يُعامل إنه بل فحسب موضوًعا بوصفه للفرد يُنظر وال معينة، مضبوطة لظروف ويُخَضع ملنبه الشخص
أن الواضح ومن عليه، التعرف فيها يصعب بصورة له يَُخطَّط السلوك فإن ثم ومن موضوع، أنه عىل
يف تتحكم لقواعد الناس فيه يتعرض self-Fulfilling Prophesy لذاتها» قة املحقِّ «النبوءة من نوع ذلك
لنفس وطبًقا لذلك، طبًقا يستجيبوا أن ويغلب الفعل، وحرية واالبتكارية املبادأة من وتحرمهم التجربة
الظروف ففي زيمباردو، يقرر كما وهكذا، واألسماك، والفرئان الحمائم أفعال تحكم التي الوظيفية القواعد
(لويس مصطنعة. بصورة خلقها وقد السلوك يف استمرارية يفرتض أن بالتجربة القائم يستطيع املعيارية

ص٨٠-٨١.) ١٩٩٠م، القاهرة، املرصية، النهضة مكتبة اإلنساني، واملنهج النفيس التحليل مليكة،
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نحٍو عىل املوضوع يعرف حيث يتغري نفسه واملرء يتغري، مختلف، ضوءٍ يف يُرى املرء
غري زمنه، القديم قىض لقد القديم، من أعىل حقيقًة يتضمن الجديد املوضوع مختلف،
طريق من نبلغها فالخربة ثم ومن للوعي، الذاتية املوضعة هي هيجل عند الخربة أن
جادامر يذهب بينما أساًسا، الوعي يجعل هيجل أن يتبني بذلك تتجاوزها، التي املعرفة

الوعي. موضوعية بواسطة تجاوزه يتم نفسه الوعي أن إىل
عىل االنفتاح يف بل املعرفة يف «ال الجديل تحققها تجد الخربة أن إىل جادامر يذهب
عن املختزنة املعلوماتية املعرفة من نوًعا تعني ال هنا الخربة أن الواضح ومن الخربة»،
تقنية أقل بمعنى «الخربة» مصطلح يستخدم جادامر أن والحق ذاك، أو اليشء هذا
وغري مموضع غري فهم تراكم إىل عنده «الخربة» فتشري الدارج، معناها من اقرتابًا وأكثر
كل قىض الذي الرجل أن ذلك مثال «الحكمة»، نسميه ما كثريًا والذي للموضعة، قابٍل
وبينما «الخربة»، نسميه ما وهي فهمهم، عىل قدرًة يكتسب الناس مع يتعامل حياته
ورغم الناس، مع التأوييل لقائه يف تدخل فإنها للموضعة قابلة غري معرفٌة هي خربته
معرفٌة وأحوالها، األشياء بطبيعة معرفٌة إنها محضة، شخصية قدرًة ليست فهي ذلك

تصورية. مصطلحات يف وضعها ا حقٍّ يمكن ال بالناس
اكتسابه من بد ال يشءٌ والخربة الجديد، الفهم وألم النمو ألم إىل دائًما الخربة تومئ
«الخربات» من أبناءنا نعفي أن نود وقد منها، ينقذنا أن يستطيع أحد وال دائمة، بصفٍة
ينتمي يشءٌ فالخربة ذاتها، الخربة من إعفاؤهم يتعذر أنه إال نحن، بها مررنا التي املؤملة
وَمِسريٌ للتوقع وخيبٌة الوهم من تحرٌر دائًما هي الخربة لإلنسان، التاريخية الطبيعة إىل
ذلك ورغم الطريق، هذا من إال الخربة تأتي وال الحسبان، يف يكن لم ما عىل لألمور
األسود باللون يصبغها ال سارٍّ وغري األساس بالدرجة مؤلٌم يشءٌ هي الخربة أن فحقيقة
التوقع خيبة أو واإلحباط فالسلب فحسب، الداخلية طبيعتها عىل يُطلعنا بل الزب، رضبة
التاريخي الوجود طبيعة ويف الخربة، طبيعة يف مدمجٌة صفاٌت هي الوهم وانقشاع

خربة.» تُسمى أن تستحق ا حقٍّ كانت إذا التوقع عكس خربٍة كل «تجري لإلنسان،
Pathei أسخيليوس قول وإىل اإلغريقية املأساة إىل جادامر يشري أن إذن بدًعا ليس
إنما املعرفة، من علمي صنٍف اكتساب ليس هنا التعلم نتعلم»، لكي «تألم Mathos
اإلنساني الوجود حدود املرء يعرف املعاناة خالل من إنه يقول أن أسخيليوس يريد
بمعناها الخربة بالتناهي.» خربٌة هي «فالخربة وتناهيه: اإلنسان محدودية ويفهم نفسه،
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الخربة ذو واإلنسان الزمن، عىل سيًدا ليس أنه يعرف أن باملرء تهيب الصميم الحقيقي
مضمونة، غري البرشية الخطط كل أن ويعرف استباق، أو توقٍع كل حدود يعرف الذي هو
الجديدة. الخربة عىل االنفتاح إىل بل واالنغالق التصلب إىل تدعوه ال املعرفة هذه أن غري
يصادفه بما تعلق التي التأويلية» «الخربة نتبني أن يمكننا املالحظات هذه ضوء يف
أي لغة، فاملوروث الخربات، من كغريها ليست هنا الخربة موروثًا، أو تراثًا بوصفه املرء
أن للمرء يمكن شيئًا ليس املوروث .Thou «أنت» أو ذاٌت كأنه يتكلم، نفسه هو إنه
وإن املوروث، فهم يف املرء يرشع إنما املرء، قبالة يقف موضوٌع هو وال عليه، يسيطر
معنى املرء يَْخُرب وحني صميمة، لغويًة خربًة بوصفه به، مغموًرا نفسه الوقت يف كان
يف أنه غري له، مقابل كيشءٍ برهًة خاطبه موروثًا يفهم إذاك فإنه النصوص من نصٍّ
التيار والخربات، التاريخ تيار املرء، فيه يقف الذي التيار ذلك من جزءٌ نفسه الوقت

.Nonobjectifable موضعته تمكن ال الذي
ننظر أال ينبغي Thou «أنت» بوصفه نقابله الذي النص أن عىل بشدٍة جادامر يؤكد
معينًا محتًوى للنص أن ذلك دلتاي، تصور حد عىل الحياة» «تعبريات من أنه عىل إليه
«أنا» مصطلحات تدفعنا أن أيًضا ينبغي وال قائله، بشخص الصلة كل بقطع املعنى من
شخص عالقة بمعنى بشخص، شخٍص عالقة أنها عىل هنا العالقة تصور إىل و«أنت»
بل القائل شخص يف تكمن ال هنا املتحدثة القوة أن ذلك النص؛ قائل بشخص القارئ
يتحدث، أن للنص يسمح أن عليه فإن ا نصٍّ املرء يتناول وحني نفسه، املنقول النص يف
هو األصيل االنفتاح هذا موضوًعا، بوصفه ال بنفسها قائمة ذاتٍّا بوصفه للنص ينفتح أن
التاريخي الوعي تسم التي «أنا-أنت» بنية بصدد كنا عندما آنًفا نصفه كنا ما بالضبط

الحق.
وثمة، النص، إىل ه يَُوجَّ سؤاٌل ثمة جدل. أو حواٍر عالقة إىل «أنا-أنت» بنية تشري
بنية حقيقي حواٍر لكل إن ،( (املفرسِّ القارئ إىل النص يوجهه سؤاٌل أعمق، بمعنى
خاصة، بصفٍة التأويلية والخربة عامة، بصفة للخربة الجدلية البنية تعكس «سؤال-جواب»

«قارئ-كاتب».15 حوار وليس «قارئ-نص»، حوار هو هنا الحوار أن نغفل أال عىل

.Ibid., pp. 194–198 15
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الهرمنيوطيقا يف التساؤل بنية (3)

Fusion of Horizons اآلفاق التحام (1-3)

وس��راج ص��ف��ح��ٍة ب��ي��ن م��ا ف��انْ��ُج ال��دي��اج��ي خ��وض ي��وم ال بَ��يْ��ٍت ي��وُم
وي��ن��اِج��ي وج��ه��ه أس��اري��ر ف��ي يُ��ن��اج��ى ال��ن��ف��وس م��ن وج��م��اٍل

العقاد

«السلب» مع واللقاء الحركة يف تنعكس للخربة الجدلية الصبغة إن جادامر يقول
«كل بأن القول حد إىل جادامر ويميض حقيقي، تساؤٍل كل يف املوجودين Negativity
هو األمر «هل السؤال: بنية له الخربة فإدراك التساؤل، بنية مسبًقا تفرتض حقيقية خربة
وتاريخيتنا، وتناهينا ملحدوديتنا إدراكنا يف ذاتها تحقق الخربة أن رأينا لقد كذا؟» أم كذا
ال أنك تعرف أن دائًما هو السلب، من نهائي حائٌط فهناك التساؤل، يف الحال كذلك
الحقيقي السلب يكشف والذي Docta Ignoratia سقراط يدعوه كان ما هو هذا تعرف،

تساؤل. كل يتبطن الذي
بعد، يتحدد لم الجواب ألن العراء»؛ يف «تقيم أن يعني أصيًال سؤاًال تسأل أن
يصبح التي التحدد، عدم من الحالة هذه خالل املرور يف يُدَرك إنما سؤال أي ومعنى
هذا فبدون االنفتاح، هذا يتطلب حقيقي سؤال وكل حسمه، يتم لم مفتوًحا سؤاًال فيها
السؤال أن ذلك عىل يرتتب زائف، سؤال ظاهري، سؤال مجرد السؤال يكون االنفتاح
سؤاًال ليس اإلنشائي السؤال وأن سائل! بال سؤال ألنه حقيقيٍّا؛ سؤاًال ليس التدرييس
الذي اليشء ألن موضوع؛ بال سؤال وهو موضوع! وال سائل بال سؤال ألنه حقيقيٍّا؛

اإلطالق.16 عىل تساؤٍل موضع ا حقٍّ موضوًعا ليس السؤال عنه يتحدث
هذا أن غري يعرف، أن يف رغبة لديه تكون أن بد فال يسأل أن املرء يستطيع «لكي
ذلك، رغم يتحاىش، ثم يعرف ال أنه املرء يعرف وعندما يعرف.» ال أنه يعرف أنه يعني
التي بالطريقة أدق فهًما يفهم أن إال يلزمه ال أنه افرتاض إىل «املنهج» خالل من االندفاع

.Truth and Method, p. 363 16
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ذلك ويف األصيل، التساؤل يميز الذي االنفتاح بنية يكتسب فقط عندئٍذ سلًفا، يعرفها
املوضوع أغوار بذلك سابًرا والجواب، للسؤال املرح بالتبادل النموذج سقراط لنا يقدم

الحقة. طبيعته إىل صحيح منفٍذ عن بحثًا نفسه
معينًا، اتجاًها دائًما سؤال لكل ألن مطلًقا؛ انفتاًحا ليس التساؤل انفتاح أن عىل
شاءت إذا فيه تأتي أن اإلجابة عىل يتعني الذي االتجاه سلًفا يتضمن السؤال معنى وألن
تسأل الذي اليشء وضعت قد تكون السؤال تضع إذ وأنت معنى، وذات مالءمًة تكون أن
إذن الحقيقي التساؤل عنوًة، وفتحته اليشء وجود اقتحمت قد تكون معني، ضوءٍ يف عنه
ويحدد اتجاٍه إىل يشري نفسه الوقت ويف معروف) غري الجواب إن (أي االنفتاح يفرتض

حدوًدا.
فمن الصحيح؟ السؤال تسأل كيف مشكلة: تطرح الحال بطبيعة الظاهرة هذه
جادامر يرى حقيقية. معرفًة يؤتي ال ثم ومن خطأ يكون قد السؤال منطلق أن الواضح
نفسه؛ املوضوع يف االنغمار وهو الصحيح، بالسؤال للظفر واحد سبيل إال هناك ليس أن
يتمسك بطبيعته «املجادل» ألن املناظرة»، أو الجدل نقيض هو الحقيقي «الحوار ف ولذلك
يخترب بل اآلخر، الطرف يحرج أن يحاول ال فهو «املحاور» أما به، بدأ الذي بالجواب
الحب عن أفالطون محاورات يف النظر أنعمنا إذا ونحن نفسه، املوضوع ضوء يف دعاواه
املتحاورين ألن متوقعة؛ غري اتجاهاٍت يف يتحرك الحوار نجد إلخ، … العدالة أو األخالق أو
املرء يريد وحني املناقشة، موضوع املسألة يف عام انغماٌس يقودهم املحاورات هذه يف
يحاول العكس عىل بل يضعفها، أن يحاول ال فهو اآلخر الشخص دعاوى يخترب أن
ما هذا نفسه، املوضوع تناول يف الحقيقية قوتها نقاط يجد أن يحاول أي يقويها، أن
املعارص. زمننا يف األهمية من درجٍة أعىل عىل جادامر، رأي يف أفالطون، محاورات يجعل
الحوار حالة يف والنص) املفرسِّ من (كل املرء فيه ينغمس الذي العام املوضوع
الكيان ذلك «النص»، هو الحوار يف اآلخر الطرف أن إال املوروث، أو الرتاث هو التأوييل
الحوار، حركة إىل الثابتة الصبغة تَُردَّ أن إذن بد ال املكتوب، الشكل يف عنيًدا تثبيتًا املثبت
النص، يسأل ُ واملفرسِّ َ املفرسِّ فالنصيسأل والرد؛ األخذ يحدث بمقتضاها التي الحركة تلك
حيث من فيها، نفسه يجد التي غربته من النص تخرج أن الهرمنيوطيقا: مهمة هي هذه
والجواب. بالسؤال يتقوَّم الذي للحوار الحي الحارض إىل وترده ثابت، مكتوٌب شكٌل هو
يحاول سؤاًال املؤوِّل عىل يطرح فإنه للتأويل موضوًعا ويصبح نصٌّ يصلنا عندما
نفسه يربط أن األصيل التأويل صفة ومن التأويل، خالل من عنه يجيب أن ل املؤوِّ
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تفهم ولكي السؤال، هذا تفهم أن يعني النص تفهم أن النص، وضعه الذي بالسؤال
املعنى. اتجاه داخله يتحدد الذي التساؤل أفق أو املعنى أفق تفهم أن أوًال يلزمك النص
السؤال ال سؤال، عن جواٌب ما بمعنًى فهو Assertion تقرير خرب، النصهو أن غري
The Subject النص» «موضوع يطرحه الذي السؤال بل النص، عىل نحن نطرحه الذي
يميض أن عليه يتعني عنه يجيب الذي السؤال ضوء النصيف املرء يفهم وحني النص، عىل
الذي «ما يسأل: أن أيًضا املرء عىل يتعني يفرسه، أن أجل من النص وراء فيما متسائًال
سؤاٍل أفق يبلغ ما بقدر إال بمعناه النص يفهم أن للمرء يتسنى ولن النص؟» يقله لم
منسوٌب أمٌر نسبي، أمٌر هو عبارة أية معنى أن والحق ممكنة، أخرى أجوبًة أيًضا يضم
قيل ما بالرضورة يتخطى العبارة معنى إن أي عنه، إجابة العبارة تُعد الذي السؤال إىل
اإلنسانية، الدراسات مجال يف حاسمٌة وأهميٌة هائلٌة داللٌة املبدأ ولهذا العبارة، برصيح
يوضح أن يتعني بل النص، يف أصًال واضٌح هو ما إيضاح زيادة بمجرد يقنع أال املرء وعىل
R. G. Collingwood كولنجوود ج. ر. يقول أوجده، الذي السؤال أفق داخل النص
فإن ما تاريخيٍّا حدثًا املرء يفهم لكي التاريخي: التأويل مجال يف املبدأ هذا مطبًقا
ويَُعدُّ عنه. جوابًا التاريخية األشخاص أفعال كانت الذي السؤال نسج يعيد أن عليه
حاولوا الذين الحديث العرص يف القالئل املفكرين من واحًدا جادامر، رأي يف كولنجوود،

وُمنَظَّم. تام نحٍو عىل تُنَْجز لم املحاولة هذه وحتى والجواب، السؤال منطق صياغة
عنه جوابًا التاريخي الفعل أو النص يُعد الذي السؤال بناء إعادة عملية أن عىل
يف جادامر، يذهب اإلطالق، عىل كذلك تصورها يمكن وال ذاتها عىل مغلقة عمليًة ليست
التاريخي الفعل أو النص داخله يقف الذي املعنى أفق أن إىل التاريخي، للوعي نقده
أفقه يرتك ال بالتفسري يقوم عندما فاملرء للمرء، الشخيص األفق داخل من مقاربته تتم
التفسري أن كما الفعل، أو بالنص الخاص باألفق يدمجه بحيث يوسعه بل وراءه، الخاص
نفسه املوروث إن التاريخي، الفاعل أو النص كاتب مقاصد عىل الوقوف مسألة ليس
بينهما، التحاًما أو لألفقني انصهاًرا يُحدث والجواب السؤال وجدل النص، يف يتحدث
عن واملأثور الشهري Horizons of Fusion اآلفاق» (انصهار/التئام) «التحام هو هذا
كال أن حقيقة هو ممكنًا يجعله ما ممكنًا؟ االلتحام هذا يجعل الذي فما جادامر، هانز
بأفق االلتقاء فإن ولذا الوجود؛ يف ومؤسس وشامل عام يشءٌ هو ما بمعنًى األفقني،
الذاتي الفهم إىل به ويؤدي باملرء الخاص األفق ييضء األمر، واقع يف القديم، النص
ما يشءٌ يبزغ فيه حدٌث إنه أنطولوجي، انكشاٍف لحظة يغدو فاللقاء الذاتي، والكشف
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األشياء أن يعرفه، ال ما شيئًا هناك أن املرء إدراك من أي ،Negativity «السلب» من
يفرتض. املرء كان كما ليست

والجواب، السؤال وبنية الخربة بنية لها كواقعٍة يأتي أخرى، بعبارة االنكشاف،
الكشف هذا وخالله فيه يحدث أن يمكن الذي «الوسط» هو فما ديالكتيكية، مسألٌة إنها
بانصهار يسمح مبلًغا والعمومية الشمول من بلغ الذي الوسط هو ما األنطولوجي؟
من املاضية األجيال لكل املرتاكمة الخربة ويخبئ يختزن الذي الوسط هو ما اآلفاق؟
إنه الوجود؟ عن ينفصل ال ذاتها، الخربة عن ينفصل ال الذي الوسط هو ما البرش؟

اللغة.17

اللغة طبيعة (2-3)

للغة) األداتي غري (الطابع أداة ليست اللغة (أ)

ويف اللغة، طبيعة يف Sign «العالمة» لنظرية رفضه للغة جادامر تصور من القلب يف
اللغة طبيعة إىل جادامر يشري للغة األداتية الوظائف وعىل الشكل عىل التوكيد مقابل
يف أسايس أمر هو «عالمة» إىل الكلمة تحول إن جادامر يقول فيها، ومشاركتنا الحية
لقد امللتبسة، غري املحددة واملفاهيم الدقيقة التسمية هي املثالية غايته فالعلم العلم،
األمر يقتيض بحيث وبديهيٍّا، شائًعا تصوًرا عالمات أنها عىل الكلمات تصور أصبح
ومطلبه العلم نطاق خارج اللغة حياة أن نتذكر لكي الذهنية الرياضة من بطوليٍّا عمًال

بذلك. متأثرة غري طريقها يف تميض والتحديد الدقة من الخاص
وتجعلها األصلية البدئية قوتها تسلبها أن هو عالماٌت أنها عىل الكلمات إىل تنظر أن
كمجرد وظيفتها يف الكلمة إىل النظر تم «وحيثما األشياء، لتسمية وسائل أو أدواٍت مجرد
الكلمة تغدو «أداتية»، عالقة إىل تتحول والتفكري الكالم بني األصلية العالقة فإن عالمة
العضوية العالقة نرى نعود وال تسميه، الذي ولليشء للتفكري كمقابٍل وتقف للتفكري أداًة
منفصل كيشءٍ التفكري يظهر بذلك عالمة، كمجرد الكلمة نرى بل تسميه، وما الكلمة بني

األشياء.» إىل لإلشارة الكلمات ويستخدم الكلمات عن
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يف التصور هذا جادامر يتعقب الغربي؟ الفكر يف العالمة نظرية ظهرت متى
جادامر: يقول اليوناني، الفكر يف «اللوجوس» بفكرة ويربطه التاريخ

بنطاق تمثيله وتم املتعددة بعنارصه The Noetic العقلية األمور نطاق اختزل «إذا
محدد وجوٍد عىل عالمة مجرد العدد، شأن شأنها عندئذ، تغدو الكلمة فإن «اللوجوس»،
حيث من التساؤل، يغدو نفسه، عىل السؤال ينقلب بذلك سلًفا، معروف ثم ومن جيًدا،
الكلمات وجود عن السؤال إىل املطروحة املسألة من املرء يميض ال فاآلن معكوًسا: املبدأ،
العالمة تنقل وكيف ماذا نسأل: ثم — الكلمات أي — بالوسيط نبدأ بل وسائط، بوصفها
وخاصيتها بوجودها تحظى أنها «الطبيعة» طبيعة صميم يف ملستخدمها؟ ما شيئًا

استخدامها.» يجري حني االستعمال، وظيفة يف الوحيدة الحقيقية
كعالمٍة بل ككلمٍة ذاتها يف مهمًة تعود وال (التسمية)، وظيفتها يف تختفي إنها
العالمات تزويد «اللوجوس» يتلوى بل الوجود، كشف عىل قوتها إىل يُشار يعود ال فقط،
الكلمات جانب يف مشكلٌة هناك تعود ال إليه، تشري لكي سلًفا معروٍف جاهٍز بواقٍع
الكلمات إىل يُنظر هكذا الكلمات، تستخدم التي الذات جانب يف الحقيقية املشكلة وترتكز
للذات أداٌة أنها عىل النهاية يف إليها يُنظر وهكذا فكره، توصيل أجل من لإلنسان كأدواٍت

فيه. تفكر الذي اليشء وجود عن االنفصال تمام منفصلٌة
الذي التصور وهو رمزي، كشكٍل اللغة ر تصوُّ وثيًقا اتصاًال الفكرة بهذه يتصل
تزال ما أيًضا فهنا ،E. Cassirer كاسرير إرنست فلسفة خالل من لنا مألوًفا أصبح
وظيفتها تتجاوز بطريقة ذلك كان وإن األساس، وهي املبدأ هي للغة األداتية الوظيفة
الحديثة اللغة فلسفة وكذلك الحديثة، كاسرير لغويات أن جادامر يرى عالمة، كمجرد
اللغة، فهل اهتمامها، ومحور قاعدتها اللغة يف «الشكل» تجعل حني تخطئ عامة، بصفة
«الصبغة نسميه أن يمكننا بما الشكل مفهوم يفي وهل رمزي؟ شكٌل هي لغة، بوصفها
من الكلمة يجرد سكوني تصوٌر هو أو اإلنسانية»؟ للخربة Lsinguisticality اللغوية
أداة مجرد من بكثرٍي أكثر كيشءٍ منزلتها من القول، عىل قوتها من كحدث، طابعها

للذات؟
إذن؟ تكون فماذا اإلنسان، يبدعه رمزي شكل هي وال عالمة، اللغة تكن لم فإذا
املوقف! إىل ينتمي يشء هي بل لإلنسان، ينتمي شيئًا ليست الكلمات يشء، كل وقبل أوًال
الكلمات تحمله ما إن املوقف، إىل تنتسب التي الكلمات الكلمات، عن ليبحث املرء إن
املوضوع هو ما بقدر برشيٍّا انعكاسيٍّا ًال تأمُّ ليس الخرضاء» «الشجرة املرء يقول حني
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بل إنسانية، ذاٌت بها تديل العبارة أن حقيقة أو العبارة شكل ليس هنا يهم الذي نفسه،
يخرتع لم العبارة صانع إن معني، ضوء يف كشفها يتم الشجرة أن حقيقة هو هنا املهم
خالل ومن بالتدريج إال تأتي ال اللغة تعلم وعملية تعلمها، لقد كلماتها، من كلمة أي
معينًا، معنًى عليها يسبغ ثم كلمًة يصنع لم العبارة صانع املوروث، تيار يف االنغمار

جادامر: يقول اللغوية، للنظرية محض ذهني بناءٌ هو التصور فهذا
املرء يشكله موجود يشء هي وال املرء، عليها يقبض «عالمة» ليست اللغوية «الكلمة
خطأ، االحتمالني فكال آخر، شيئًا بها ليُْظِهر عالمة منه فيصنع ما معنًى عليه ويسبغ
ٌة ُمَحالَّ دائًما هي الكلمة إن نفسها، الكلمة يف يقبع األمثل املعنى أن األمر وجه وإنما

سلًفا.» باملعنى
كلماٍت له املرء يقيِّض لغوي غري معًطى هي الخربة أن نتصور أن الخطأ من
لغويٌّ يشءٌ والفهم والتفكري الخربة إنما انعكايس، تأميل فعل خالل ومن الحٍق بشكٍل
أصًال املنتسبة الكلمات يستخدم أن إال عبارة يصوغ حني املرء يفعل وما وقالبًا، قلبًا
إذعان هو بل العشوائي، بالفعل ليس الخربة لوصف كلماٍت تقييض وإن املوقف، إىل

الخربة. ملقتضيات
عقٍل أو روٍح عن تعبريًا ليس إنه الخربة، بل التأمل صنيعة ليس إذن كلمات تكوين
بل «عقل» ب نفسه يربط ال تعبري عن يبحث الذي «والتفكري وجود: أو موقٍف عن بل
فهو والقول والتفكري الكلمة بني الوثيقة العالقة جادامر يوضح ولكي بمسألة.» بحقيقة،
التجسد برس الخاصة والقول الفكر وحدة إن :Incarnation «التجسد» مذهب إىل يشري
الكلمة أن فكرة تتضمن جسًدا) يصبح أن قبل حتى كلمًة كان (الكلمة التثليث عقيدة يف
نشاٍط عملية من بالطبع الكلمة تنبثق تأميل.» فعٍل خالل من تتكون ال للروح الباطنة
األمر فمبدأ نفسه، للتأمل ذاتيٍّا تجسيًدا ليست بأنها يقول أن جادامر يريد إنما ذهني،
التي املسألة أو املوضوع بل االنعكايس التأمل ليست الكلمات تكوين عملية يف ومنتهاه

كلمات. يف عنها التعبري يجري
بأن أشبه هو للذات، أدواٍت الكلمات ترى أو البرشي، للتأمل أداًة اللغة ترى أن
تكراٌر جوهره يف هو اللغة يف البداية نقطة هو الشكل تجعل أن الكلب! يهز الذيل تجعل
تجرد إذن إنك بدايتها، نقطة الشكل تجعل حني االستطيقا ترتكبه الذي الخطأ لنفس
اتخاذ خطأ يف تقع أنك ذلك من وأهم «زمانيتها»، وتفقدها كحدث طابعها من الظاهرة
ذلك ثابتة، مرجعية كنقطة عنه، التعبري املراد اليشء طبيعة من بدًال اإلنسانية، الذات
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والحاسمة، املحورية الحقيقة هي شكلها، وليس القولية، قوتها فإن اللغة حالة يف أنه
فنحن كأداة اللغة إىل ننظر حني أننا غري املضمون، عن ينفصل أن للشكل يمكن ال
ملا وفًقا بل للشكل وفًقا تُصنف أن جادامر، رأي يف للغة، ينبغي ال تلقائيٍّا، نفصلهما

الفكر. عن تنفصل أن للغة يمكن ال تاريخيٍّا، اللغة إلينا تنقله
التأملية غري الصبغة ومبدأ نفسه، والفكر اللغة وحدة مبدأ عىل جادامر يربهن هكذا
جادامر عند اللغة كعالمة، اللغة فكرة يرفض املبدأين وكال الكلمات، تكوين لعملية
عىل موضعتها أو كواقعٍة بها اإلمساك املحال ومن نفسه، كالفهم محيطة، شاملة ظاهرة
يصبح أن يمكن يشء بكل وتحيط يشء كل تغمر الفهم، شأن شأنها اللغة، كامل، نحٍو
للغة تصوٌر أو كلمٌة لديهم يكن لم األوائل اليونانيني أن جادامر الحظ وقد لنا، موضوًعا
جادامر ويوجز أداة، وليست «وسط» هي والفهم، الوجود شأن شأنها فاللغة، نفسها،
فيقول: شعوريتها وال اللغة خفاء وعن والفهم، واللغة الفكر وحدة وعن الشكل، عن رأيه
وتحيط فهٍم بكل وتحيط يشءٍ كل تغمر التي اللغة الكالم، يف تحيا التي «اللغة
يبقى ال بحيث التحاًما، بالتأويل) ثم (ومن الفكر بعملية تلتحم النصوص، مفرسي بكل
اللغة يف التفكري وأردنا املضمون يف اللغة إياه تُسلمنا عما انرصفنا أننا لو يشء يدنا يف

الوجود.»18 يف األصيل الحقيقي أسلوبها هي اللغة شعورية ال تزل لم كشكل،

العالم وكشف اللغة (3-3)

من يميض ال اللغة اتجاه كان وإذا األشياء، إىل اإلشارة ليست اللغة وظيفة كانت إذا
ووظيفتها للغة تصوٍر إىل بحاجٍة إذن فنحن املسمى، اليشء إىل العالمة/األداة، عرب الذات،
َقيََّض وقد الذات، إىل — اللغة عرب — املوقف أو اليشء من اآلخر: االتجاه يف يميض
نعني (وال عاملنا لنا تكشف فاللغة التمثيل؛ أو الكشف مفهوم الغرض لهذا جادامر
جادامر تصور نفهم ولكي الحياتي)، عاملنا نعني بل العلم يتناولها التي بيئتنا بعاملنا
أن إمكانية تخلق التي هي عنده اللغة ألن بالعالم؛ يعنيه ما نذكر أن أوًال علينا للغة

عالم. لإلنسان يكون
يكون لكي املرء عىل «يتعني عالم، لديه من هو وحده فاإلنسان البيئة، غري والعالم
أن للعالم فيه يتسنى مفتوح بفضاءٍ أمامه يحتفظ أن عىل قادًرا يكون أن عالم له

.Ibid., p. 201–205 18
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مثًال الحيوانات لغة.» تمتلك أن نفسه الوقت يف يعني عامًلا تمتلك أن هو، كما له يتكشف
بطريقٍة بعًضا بعضها يفهم الحيوانات أن املؤكد من لغة، لديها وليس عالم، لديها ليس
إىل محضة أداتية نظرًة يعتنق الذي العلم رجل عند إال (اللهم لغة ليس هذا ولكن ما،
نفسه عن عاَلٌم فيه يكشف فضاءٍ فتح عىل القدرة بوصفها فاللغة عالمة)، بوصفها اللغة
جهازها استخدام يمكنها ال املثال، سبيل عىل فالحيوانات، الحيوان، يملكه ال يشءٌ هي
وحدها املستقبل، أو املايض يف حدث أو موقف حول «فهم» إىل الوصول يف التواصيل

ذلك. تفعل أن يمكنها عالم، تأسيس عىل الحقيقية بقوتها اللغة،
مقتنياتها، أو الذات ممتلكات من أنه عىل «العالم» هذا إىل ننظر أن الخطأ بالغ من
ذاتي» «بني يشءٌ العالم إنما الذاتية، عىل املرتكز الحديث التفكري ويميز يَِسُم خطأ فهذا
اللغة كانت وملا اللغة، وكذلك Transpersonal شخيص» و«عرب Intersubjective
باملعنى (وليس املعنى بهذا لذاتيتنا، وليس للعالم مهيأة فهي العالم لتالئم مصنوعة

موضوعيٍّا. شيئًا اللغة تكون العلمي)
بالوٌن كأنها معزوٍل فرٍد عىل مغلقة دائرة هو وال شخصيٍّا، ال شيئًا ليس إذن العالم
األشخاص»، «بني أنه عىل العالم إىل ننظر أن واألقوم وإدراكاته، عقله إسقاط من هائٌل
يتيحه الذي واليشء الفهم، لهذا الحامل والوسط األشخاص بني املشرتك الفهم إنه
«أداة» حقيقتها يف ليست متبادل، تفاعٍل مجال بوصفها واللغة، اللغة، هو ممكنًا ويجعله
بنطاق أشبه نطاٍق يف يعيش اإلنسان لكان كذلك األمر كان فلو الفهم، أجل من مشيدة
فالذي ثم ومن لغوي، فهٌم هو اإلنسان حالة يف الفهم إنما الحيوانات، بني القائم الفهم
كل بني وتربط شخٍص كل يميزها مشرتكة أرٌض هو إذن العالم «عالم»، هو الناس بني

إطارها. يف يتواصل من
الذي املشرتك الفهم مجال هو اإلنسان فيه يعيش الذي املفتوح الفضاء إن وحيث
كانت «ما اللغة». يف يعيش «اإلنسان أن إذن البني فمن عامًلا، بوصفه اللغة تخلقه
يتسنى اللغة خالل ومن اللغة يف إنما عامله، يف اإلنسان يصادفه مثبٍت يشء مجرد اللغة
التحول عن يند والعالم اللغة من كالٍّ أن ذلك يعني اإلطالق.» عىل عامًلا يمتلك أن لإلنسان
وتغمره وتحيطه اإلنسان تشمل العالم) (وكذلك اللغة ،Object «موضوع» إىل الكامل
املعنى بهذا العالم. أو اللغة يتجاوز أن تأمل، أو معرفة بأي اإلنسان، يستطيع ال بحيث
من وما املطلقات، من Absolute «مطلق» هي بالعالم اللغوية الخربة بأن القول يمكننا
هذه نسمي أن ولنا اللغة، أفق داخل وواقٌع باللغة مشموٌل هو إال للمعرفة موضوٍع

بالعالم». اإلنسان لخربة اللغوية «الصبغة الحقيقة
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هائًال، توسيًعا التأويلية الخربة فيه نرى الذي األفق يوسع أن التصور هذا شأن من
داخله تتكشف الذي العالم بل معينة خربة مجرد ليس اللغة خالل من نفهمه فالذي
نصٍّ وبإمكان واملكان، الزمان حتى تتخطى الكشف عىل اللغة قدرة إن الخربة، هذه
كان الذي الشخيص» «بني اللغوي العالم يحيي أن بعيٍد عهٍد منذ ذهبوا أناٍس من قديٍم
اللغوية عواملنا تتحىل هكذا أمامنا، حاًرضا ويجعله مذهلة بدقٍة القوم أولئك بني موجوًدا
أخرى، وأماكن أخرى موروثاٍت فهم عىل القدرة هذه يف تكمن معينة بعامليٍة الخاصة

جادامر: يقول
الذي الضيق بالسياج ليس فيه، نعيش الذي العالم هذا الخاص، اللغوي عاملنا «إن
يمكن يشء بكل يحيط رحٌب عالٌم العكس عىل هو بل هي، كما األشياء معرفة يعوق
غريه، عن مختلفة بطريقٍة العالم يرى تراٍث كل أن املؤكد من وترفعه، تمده أن لبصريتنا
اليوم، عاملنا وعن البعض بعضها عن اختلفت قد التاريخ مر عىل التاريخية العوالم وأن
خلق من عالٌم أنه يعني وهذا إنساني، عالٌم دائًما هو نفسه، الوقت يف العالم، أن غري

املوروث.»19 هذا كان ما أيٍّا موروٍث يف ممثٌل عالٌم اللغة،
أن يشء لكل يمكن الذي العالم تخلق أن لها تسمح القول عىل بقدرٍة اللغة تتمتع
التي العوالم مختلف نفهم أن لنا تسمح وإحاطٍة بشموٍل اللغة وتتمتع فيه، يتكشف
للنص حتى تسمح كشٍف بقوة اللغة وتتمتع وتنوعت، تباينت مهما اللغة يف تمثلت

نفهمه. أن بإمكاننا أن غري عاملنا، عن مختلًفا عامًلا يفتح أن نسبيٍّا القصري

التأويلية والخربة اللغوية الصبغة (4-3)

وبني الزمن عرب منقوٍل نصٍّ هيئة يف موروث بني لقاءٌ هي الحظنا، كما التأويلية، الخربة
واللغة وعليها، فيها يتقابالن التي املشرتكة األرض اللغوية الصبغة وتقدم ، املفرسِّ أفق
يأتي ما شيئًا ليست الخربة الزمن. عرب وينتقل الرتاث فيه يختبئ الذي الوسط هي
هي اللغوية الصبغة اللغة، وخالل اللغة يف تحدث نفسها الخربة بل اللغة، عىل سابًقا
الحظنا كما واإلنسان العالم، يف الوجود يف طريقته ويتخلل التاريخي اإلنسان يغمر يشء

اللغة. وبفضل اللغة بسبب وذلك عالم؛ يف ويعيش «عالم» لديه

.Ibid., p. 207 19
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يف معينني ومكاٍن زمٍن إىل ينتمي فإنه معينٍة جماعٍة إىل اإلنسان «ينتمي» ومثلما
من التاريخ إن أو إليه تنتمي الجماعة إن يقول ال واملرء معني، بلد إىل وينتمي التاريخ،
يف بلده يتحكم ما بقدر بلده يف يتحكم حال بأية هو وال لذاتيته، الشخصية املمتلكات
بنفس «فيها»، يشارك إنه إليه، هي تنتمي وال األشياء هذه إىل ينتمي إنه وينظمها، حياته
نسيطر ال نحن فيهما، نشارك والتاريخ، اللغة إىل ننتمي نحن القياس وبنفس الطريقة
ال وتطويعه فكرنا تنظيم عىل اللغة وقوة ملقتضياتها، ونذعن نتعلمها ما بقدر اللغة عىل
إذن املوقف توصلها. التي الحالة وإىل املوقف إىل بل قصوٍر أو اللغة يف تصلٍب إىل تعود
بل سجنًا ليست اللغة وفقه، تفكرينا ونكيف له نمتثل أن ينبغي ما هو الحال ومقتىض
الرتاث. عىل املرء انفتاح بحسب الالنهائي بالتوسع يسمح الوجود يف مفتوٌح فضاءٌ هي
بموروث االلتقاء تتيح فهي التأويلية، للخربة كربى أهمية هذه االنتماء لظاهرة
انبثاق يغدو نفسه الوقت يف إليها النص وانتماء للغة انتمائنا فبفضل النص، يف املرء
«التحام جادامر يسميه ما هو مشرتٍك أفٍق بزوغ) (أو وانبثاق ممكنًا، أمًرا مشرتك أفٍق
األساس هي اللغوية الصبغة أن يتبني هكذا الحق، التاريخي للوعي يحدث كما اآلفاق»
الوسط بوصفها فيها واملشاركة للغة فاالنتماء الحق، التاريخي الوعي عليه يقوم الذي
مفتوح فضاءٌ عالٌم، لدينا يكون أن لنا يتيح الذي السبب (بل بالعالم بخربتنا الخاص

التأويلية. للخربة الحقيقي األساس هما فيه) يتجىل أن األشياء لوجود يمكن
بل النص عىل سيًدا يكون أن إىل يسعى ال املرء أن املنهجية الوجهة من ذلك يعني
يُقال ما يتبع ما بقدر النص يف ما ويرى يالحظ أن يحاول وال له، «خادًما» يكون أن
االستماع بني بالعالقة جادامر يتالعب وهنا إليه، ويصغي فيه ويشارك النص بواسطة
إىل جادامر يذهب (االنتماء)، Zugehorigkeit كلمة بها توحي التي والخدمة واالنتساب
اللغة.» خالل من السمع عن يند أن يمكن يشء «فال قوة، وأكثر البرص من أهم السمع أن
«اللوجوس»، إىل منفذًا املرء يجد اللغة، خالل من السمع، خالل من ألنه ذلك؟ كان ملاذا
بالنسبة أهميتها التأويلية الخربة يمنح ما بالتحديد هذا إليه. ننتمي الذي العالم إىل
تجعلها والتي اللغة بها تتحىل التي الخاصة املوضوعية هذه ، للمفرسِّ الحارضة للحياة
منها تستمد والتي للغة األعمق األبعاد وهذه هي، كما األشياء عن اللثام كشف عىل قادرة
األنطولوجية العمومية تلك اللغة عىل يضفي ما هي وجودها، يف األشياء كشف عىل قوتها
هو هذا مبارشة، بصورة مفصٍح أنطولوجي كشٍف خربة التأويلية الخربة تجعل التي
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تؤثر بطريقٍة بل بهرجًة، وال مصادفًة ال يخاطبنا، أن الرتاث بمكنة يجعل الذي السبب
لنا.20 بالنسبة معينًا شيئًا وتعني مبارشًة علينا

والنص املفرسِّ يضم الذي التأوييل للموقف املالئم املنهج أن إىل ذلك من نخلص
توقٍع حالة إنها الرتاث، يخاطبه بأن تسمح انفتاح حالة يف املفرسِّ يضع الذي املنهج هو
يلتمس عارًفا ليس أنه الحالة هذه يف املفرس يدرك يحدث، أن ما ليشءٍ وانتظاٍر وتحسٍب
ويكشف النص جلية عىل يُطلعه منهٍج اتباع طريق عن ويقتنيه زمامه ويمتلك موضوعه
موضوعية نظرًة مفتوٍح بعقٍل وينظر جانبًا تحيزاته يرتك أن به ويهيب ا حقٍّ يعنيه ما له
يكبح أن هو جادامر عند فالتأويل التأويل، يف جادامر منهج هذا ليس ال، خالصة،
ال «خربٍة» تلقي حالة يف نفسه يضع وأن النص، عىل والتسيُّد التسلُّط يف رغبته املفرس
عالٌم ينفتح فيه «حدث» هو بل ما، ليشء تصوريٍّا استيعابًا ليس بالنص فاللقاء معرفة،
لغويٍّا، يجري، الذي فالحدث جديد أفٍق يف يقف مفرس كل إن وحيث املفرس، أمام ما
هذا يف قبل، من موجوًدا يكن لم يشءٌ يبزغ، جديٌد يشءٌ هو الهرمنيوطيقية الخربة يف
تتحقق النص، بمعنى الجديل اللقاء خالل من واملتاح اللغوية، الصبغة عىل القائم الحدث

تمامها. وتبلغ الهرمنيوطيقية الخربة

خاتمة

واإلحاطة، الشمول من جديًدا مستًوى بالهرمنيوطيقا جادامر بلغ واملنهج» «الحقيقة يف
للعلوم وشاملٍة عامٍة هرمنيوطيقا تأسيس أجل من بتِّي وإميليو دلتاي من كلٌّ جهد لقد
خلص لقد مختلف؟ نوع من فهًما تتطلب هل الطبيعية؟ العلوم عن فماذا اإلنسانية،
متميز التاريخي الفهم من فعًال يتطلب تاريخيٍّا إلينا منحدٍر نصٍّ تفسري أن إىل االثنان
ألنه التمييز هذا رفض فقد جادامر أما الطبيعي، العالم يمارسه الذي الفهم عن تماًما

اإلنسانية. العلوم عىل وال النص عىل ال مقصوٍر كيشءٍ الهرمنيوطيقا يتصور يعد لم
مجال يف ذلك كان سواء ، تاريخيٌّ جديلٌّ لغويٌّ حدٌث دائًما هو جادامر، عند الفهم،
الفهم أنطولوجيا هي والهرمنيوطيقا الطهي، فن يف أو اإلنسانيات يف أو العلوم
التصور يفرتض كما اإلنسانية، للذاتية فعًال ليس الفهم أيًضا. الفهم وفينومينولوجيا
يف أسلوبه أو العالم، يف (اآلنية) الدازاين لوجود األساسية الطريقة هو بل التقليدي،

.Ibid., pp. 207–209 20
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ليست الفهم ومفاتيح يكونه، يشءٌ هو بل اإلنسان يفعله شيئًا ليس الفهم الوجود.
امليثودولوجيا ليست الخربة، بل املعرفة ليست واالنفتاح، املشاركة بل والسيطرة التالعب
قواعد تقدم أن جادامر عند الهرمنيوطيقا غاية وليست (الجدل)، الديالكتيك بل (املنهج)
قدر محيطٍة شاملٍة بطريقٍة نفسه الفهم تتصور أن بل موضوعيٍّا» «الصائب للفهم
معايري تقديم (وبالتايل صوابًا األكثر الفهم هو جادامر يشغل ما يكن لم املستطاع.

أصالة. األكثر عمًقا، األكثر الفهم بل وهريش، بتي ناقديه شأن الصحيح) للتأويل
كتابات مقتفيًا مداه إىل وتعمقه للفهم، الشامل األصيل هيدجر بتعريف جادامر أخذ
وبمحاولته السعي بهذا وهو للفهم، واللغوي األنطولوجي الجانب فأبرز املتأخرة، هيدجر
مؤثرًة قوًة يمثل الذي هيجل من كثريًا اقرتب فقد منظمة فلسفية هرمنيوطيقا لتأسيس
عىل بهيجل ليذكرنا جادامر عند والنظري الجديل الطابع إن األملانية. الفلسفة يف كربى
الروح فينومينولوجيا وبني جادامر عند الفهم فينومينولوجيا بني الشبه وجه وإن الفور،

إغفاله. يمكن ال أمٌر هو هيجل عند
الذي بالقدر هيجل مع الوفاق إىل يميل كان جادامر إن تقول أن الصواب من لعل
جادامر هرمنيوطيقا إن نقول أن أخرى جهة من الصواب ومن هيدجر، عن به يحيد
نظرية أخذ لقد ِبُمْضَمِره. وترصيٌح نفسه هيدجر بفكر امتداٌد ببساطة، هي، الجدلية
التكنولوجيا، ونقد الحديثة اإلنسانية الذاتية النزعة ونقد واألنطولوجيا الفهم يف هيدجر
أنطولوجيًة ديالكتيكيًة نظريًة هرمنيوطيقا هيدجر، مع جذري تناقٍض بال ر، وطوَّ

اللغة. عىل متمركزًة
تحسني بمثابة هي أساًسا الهيدجرية جادامر لهرمنيوطيقا الهيجلية املسحة ولعل
املتأخرة كتاباته يف هيدجر ميل املرء يالحظ عندما بوضوح ذلك يتجىل هيدجر، لتصور
حيث فيه! حدٌث هو بل لإلنسان فعًال ليس الفهم سلبية: حدود يف الفهم وصف إىل
يوغل ال جادامر إن والرتاث. اللغة تيار يف سلبيٍة بقعٍة إىل اإلنسان يتحول أن خطر يبزغ
الفهم، عن تفكري كل يف البدء نقطة بمثابة اإلنسان ذاتية يعد الذي اآلخر الطرف يف
عن يتحدث عندما الدينامي التفاعل من أكرب بدرجٍة يسمح موقًفا بالفعل يتخذ ولكنه
الحديث النقد أن الصدد، هذا يف بالذكر، الجدير ومن اآلفاق»، «انصهار وعن «الخربة»
جادامر يطال ال فوكو وميشيل شرتاوس ليفي لِبنْيَِويَّة دوميناك جان-ماري وجهه الذي

هيدجر: يطال ما بقدر
درجت التي املصطلحات نظام يعكس أن يريد اليوم فلسفة يف عام توجٌه «ثمة
أقول ال أفكر، بل أفكر ال أنا للوعي: املستقل النشاط ينفي وأن اآلن، حتى الفلسفة عليها
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إلخ، … يعود وإليها يشء كل يأتي اللغة من إنه أُتناول، بل ما شيئًا أتناول ال أُقال، بل
التفكري ذلك ،The System النسق اإلنسان، عىل سيًدا هؤالء، دعوى يف النسق، صار لقد
إمكان أخريًا ينفي جمعية، أو فرديٍة ذاتيٍة كل حساب عىل واملشيد الشخيص غري البارد

املستقل.» والفعل التعبري عىل قادرٍة ذاٍت وجود
املجردة املوضوعية تلك من بريء الفينومينولوجي املدخل إن نقول أن اإلنصاف ومن
نحرش أن والعبث الخلط فمن ثمن ومن حسابًا، لإلنسان تحسب ال التي الخالص للنسق
بها انفرد مزيًة لجادامر نحسب أن يبقى ولكن البنيويني، ة زمر يف جادامر أو هيدجر
للخربة الجدلية الطبيعة عن وحديثه بالتحديد جدليته بقدر إنه الهيجلية: نزعته بفضل
«حدٍث كمجرد وليس شخيصٍّ كفعٍل الفهم بتصور يسمح فهو تأويليته، يف أسايسٍّ كمبدأٍ

يحدث».
الهرمنيوطيقية، النظرية يف االعتبارات من بأكمله أفًقا يفتح إذن واملنهج» «الحقيقة
هيدجر نقل وبينما التأويل، حول الحديث التفكري يف مثمرة جديدة مرحلة ربما، فاتًحا،
إىل الفهم أنطولوجيا ر طوَّ جادامر فإن أنطولوجيٍّا، الفهِم َحَدِث ِر تصوُّ إىل الهرمنيوطيقا
والتأويل الحديثة االستطيقا بديهيات أرسخ التساؤل موضع تضع جدلية هرمنيوطيقا
يف السائدة التأويل لتصورات جذري لنقد الفلسفي األساس تقدم أن وأمكنها التاريخي،

الحديث.21 األدبي النقد

الحديثة الهرمنيوطيقا يف أرسطو أهمية تذييل:

Phronesis العملية املعرفة

أخرى مرًة فهمه يُعاد أن ينبغي الواحد الرتاث أن هي الهرمنيوطيقية املشكلة لب كان إذا
والجزئي، الكيل بني بالصلة تتعلق املنطقية الوجهة من املشكلة فإن مختلفة، بطريقٍة
يجعل الذي األمر خاص، موقف عىل عام يشءٍ تطبيق من خاصة حالة هو إذن الفهم
معنيٍّا يكن لم أرسطو أن صحيح لنا، بالنسبة وصلة أهمية ذا األرسطي األخالق علم
يتعني الذي للدور السليم بالتقدير بل التاريخي، بُعدها سيما وال الهرمنيوطيقا، بمشكلة
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بالتحديد هو املقام هذا يف يهمنا ما أن غري األخالقي، الفعل يف به يضطلع أن العقل عىل
صريورته يف اإلنساني الكائن عن منفصلني غري واملعرفة بالعقل معنيٍّا كان أرسطو أن
النزعة حدة من أرسطو خفف لقد به، َديْن ومحدَّ الكائن لذلك َديْن محدِّ بل الدائمة،
أصبح وبذلك الخري، مسألة استقصاء يف رشع حني وأفالطون سقراط عند الذهنية

امليتافيزيقا. عن مستقل كمبحٍث األخالق علم مؤسس هو أرسطو
ورشع فارغ، تعميٌم بأنها ووصفها الخري عن أفالطون فكرة بالنقد أرسطو تناول
إىل تُسند كصفة الخري هو ما إنساني، بشكٍل خريٌ هو عما التساؤل يف ذلك من بدًال
أرسطو بني وقد ،(٤ القسم األول، الجزء النيقوماخية» «األخالق (انظر اإلنساني الفعل
الفضيلة) يف وأفالطون سقراط نظرية أساس (وهو باملعرفة الخري مساواة أن نقده يف
عند األخالقية املعرفة أساس أن أوضح بأن نصابه إىل األمر وأعاد وشطط، مبالغة هي
وإن ،Hexis ثابت وسلوٍك َمِكينٍَة خليقٍة إىل وتطورهما والكدح املجاهدة هو اإلنسان
اإليثوس، وعىل املمارسة عىل الفضيلة يقيم أرسطو أن عىل لتدل Ethics نفسها اللفظة

الشخصية). الطبع، Ethios)
تحقق مكانًا ليست أنها يف جوهريٍّا اختالًفا الطبيعة عن اإلنسانية الحضارة تختلف
وكيف يفعله ما خالل هو ما يصبح اإلنسان إن ببساطة، نفسها والقدرات اإلمكانات فيه
يختلف هكذا عليه، أصبح وما إليه وصل ما يمليها معينٍة بطريقٍة يترصف إنه أي يفعله،
أنه غري العمل، عن الطبيعة قوانني فيه تتوقف نطاٌق أنه يف «الفيزيس» عن «اإليثوس»
التي اإلنسانية الفعل وطرائق البرشية النظم مجال هو وإنما قانون، بال مجاًال ليس

ضئيًال.22 شبًها إال القوانني تشبه وال الثبات وعدم بالتغري تتسم
الفلسفية املعرفة قبيل من يشءٍ وجود باإلمكان كان إذا ما هو الحق والسؤال
(اللوجوس) املعرفة به تضطلع أن يمكن دور وأي لإلنسان، األخالقي بالوجود الخاصة
موقٍف هيئة يف الخري يواجه دائمة بصفة اإلنسان كان فإذا لإلنسان، األخالقي الوجود يف
منه يطلبه ما له تحدد أن هي األخالقية املعرفة مهمة فإن فيه نفسه يجد محدد عميل
أن الفاعل الشخص عىل ينبغي أخرى بعبارة أو يفعله، أن به ويهيب العياني املوقف
إن هذا، أن غري عامة، بصفٍة منه مطلوٌب هو ما ضوء يف العياني املوقف إىل ينظر
العياني املوقف عىل تُطبَّق أن يمكن ال التي املعرفة أن يعني سلبية، بصيغٍة وضعناه
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الذي الحال هذا واإلبهام، للتعتيم املوقف يتطلبه ما تَُعرِّض بل معنى، بال معرفًة تبقى
هذا ليس منهجيٍّا، صعبة مشكلًة األخالقية الفلسفة يجعل األخالقي التأمل طبيعة يمثل
الخري نظرية مقابل ويف باألخالق، صلة ذات مشكلًة املنهج مشكلة يجعل إنه بل فحسب،
األخالق علم عىل املحال من أن يؤكد أرسطو فإن امُلثل يف أفالطون مذهب عىل القائمة
الدقة من الصنف هذا طلب إن بل الرياضيات، بها تتمتع التي املتناهية الدقة يبلغ أن
صورًة نضع أن ببساطة، هو، فعله يلزمنا ما إن مالئم، غري طلٌب األمر حقيقة يف هو
العون بعض األخالقي للوعي قدمنا قد نكون التمهيدي املخطط هذا وبواسطة عامة
ولكن ،(٢ قسم الثاني، والجزء ،٧ القسم األول، الجزء النيقوماخية»، «األخالق (انظر
ذاته، بحد أخالقية مشكلة يمثل هذا إن ممكنًا؟ يكون وكيف العون هذا يَتَأَتَّى كيف
يعرف أن عليه يتعني الفاعل الشخص أن األخالقية الظاهرة سمات من أن الواضح فمن
يتبني هكذا عنه، نيابة املسئولية بهذه ينهض أن آخر يشء ألي يمكن وال بنفسه، ويقرر
الصحيح املدخل عىل بالرضورة يحوز أن فلسفيٍّا مبحثًا بوصفه األخالق علم عىل أن
نظرية معرفًة ينشد أال أيًضا عليه أن غري األخالقي، الوعي مكان يغتصب ال بحيث
يبلغ أن عىل األخالقي الوعي يساعد أن الظاهرة، برتسيم عليه، بل خالصة، و«تاريخية»
(أي العون هذا تلقي يف يرغب من عىل يفرض هذا إن بذاته، يتعلق فيما والجالء الوضوح
النضج من يكون أن عليه إن كثرية: أشياء أرسطو) محارضة إىل يستمع الذي الشخص
أن إيجابية، بصيغة ويمكننا، تقدمه، أن تملك مما أكثر أرسطو تعاليم من يطلب ال بحيث
يحرص مسلًكا نفسه هو حقق قد يكون أن واملمارسة، التعليم خالل من عليه، إن نقول

الصائب.23 الترصف خالل من تصويبه وعىل لحياته العيانية املواقف يف التزامه عىل
أرسطي ٌ مبدأ وذلك ا، تامٍّ تحديًدا املوضوع يحددها املنهج مشكلة فإن رأينا كما
األخالقي الوجود بني الخاصة العالقة تلك أكرب بدقة نفحص أن هو ا حقٍّ يهمنا وما عام،
سقراطيٍّا أرسطو ظل لقد «األخالق»، كتابه يف أرسطو وصفها والتي األخالقي والوعي
أوجده الذي التوازن وإن األخالقي، للوجود رضوري كعنرص املعرفة أبقى إنه حيث من
يف يهمنا ما بالتحديد هي «اإليثوس» عن فكرته وبني واألفالطوني السقراطي اإلرث بني
املعرفة عن واضح بشكل متميزة أيًضا هي الهرمنيوطيقية املشكلة أن ذلك املقام، هذا
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للرتاث ل املؤوِّ انتماء عن تحدثنا لقد الوجود، من معني نوع أي عن املنفصلة «الخالصة»
املفرسَّ عن املفرسِّ اغرتاب إن تاريخي. حدٌث هو نفسه الفهم أن رأينا وقد يؤوله، الذي

القرن يف والتأريخ الهرمنيوطيقا يميز ما وهو الحديث، للعلم املوضوعي املنهج بواسطة
الرجوع يف جادامر وهدف للموضوعية، الزائف لإلضفاء كنتيجة بدا قد عرش، التاسع
املعرفة ألن ذلك وتفاديه؛ ذلك إدراك عىل يساعدنا أن هو األرسطية األخالق مثال إىل
الشخص إن أي تأكيد، بكل موضوعية معرفًة ليست أرسطو، يصفها كما األخالقية،
يراه، بما مباٍرش بشكٍل ملتحٌم إنه فحسب، بمالحظته يقوم موقٍف بإزاء يقف ال العارف

يفعله. أن عليه يشءٌ إنه
التمييز فإن ثم ومن العلم، مجال يف املعرفة بعملية نعنيه ما ليس هذا أن الجيل من
(Episteme) النظرية واملعرفة (Phronesis) األخالقية املعرفة بني أرسطو وضعه الذي
مثله يتخذ اليونان عند العلم أن تذكرنا ما إذا وبخاصٍة املأخذ قريب بسيٌط تمييٌز هو
تعتمد التي املعرفة يتغري، ال ثابٌت هو ما تتناول التي املعرفة تلك الرياضيات، من األعىل
هرمنيوطيقا أن املؤكد من شخص، أي يتعلمها أن ثم من يمكن والتي الربهان عىل
األخالقية)، للمعرفة (كمقابٍل الرياضية املعرفة من تتعلمه ما لديها ليس اإلنسانية العلوم
«النظري» الصنف لذلك منه األخالقية املعرفة إىل أقرب موقًفا تأخذ اإلنسانية فالعلوم
نفسه، عن اإلنسان يعرفه وما اإلنسان هو موضوعها أخالقية»، «علوم إنها املعرفة، من
ال نفسه عن اإلنسان معرفة من الصنف وهذا فاعل، ككائن نفسه يعرف اإلنسان أن عىل
ليس يشءٍ عىل اهتمامه ينصب إنما الفاعل فالكائن كائن؛ هو ما عىل الربهان إىل ترمي
التي النقطة اكتشاف يمكنه اليشء هذا يف التغري. يعرتيه أن يمكن بل الدوام عىل ثابتًا

عليها. ويسيطر أفعاله يحكم أن هي معرفته غاية إن فعله، يأتي أن عندها ينبغي
«علم مبحثه يف أرسطو شغلت التي األخالقية للمعرفة الحقيقية املشكلة تكمن هنا
يسميه فيما متمثًال املعرفة تحكمه الذي الفعل من نموذجيٍّا صنًفا هناك أن ذلك األخالق»،
يحوزها التي املعرفة أو املهارة إنها «الصنعة»، أو الِحريف الفن أي Techne اليونان
اآلن والسؤال التحديد، وجه عىل معينًا شيئًا يصنع كيف» «يعرف الذي الصانع الحريف
كيف معرفة أي النوع، هذا من حرفية معرفة هي األخالقية املعرفة كانت إذا ما هو
عليه يكون أن ينبغي ما نفسه من يصنع أن اإلنسان يتعلم هل نفسه: املرء يصنع
ومشيئته؟ لخطته وفًقا معينًة أشياء يصنع أن الحريف بها يتعلم التي الطريقة بنفس
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التي ذاتها بالطريقة لنفسه Eidos «صورة» أو «مثال» عىل نفسه اإلنسان يُسقط هل
مادته؟24 يف ويجسده بيديه يصنعه أن يحاول عما صورة أو مثاًال الحريف بها يضمر

األخالقية للمعرفة أرسطو تحليل بني نربط أن عندها يمكننا التي النقطة هي هذه
الوعي أن صحيح الحديثة، اإلنسانية بالعلوم الخاصة الهرمنيوطيقية املشكلة وبني
من الصنفني هذين أن غري األخالقية، وال التقنية باملعرفة له شأن ال الهرمنيوطيقي
املشكلة انها آنًفا أثبتنا التي نفسها «التطبيق» مهمة عىل مشتملني يزاالن ما املعرفة
الصنعة، يف عمليٍّا مطلوٌب أمٌر الخام املادة يف الحقيقي التحكم إن للهرمنيوطيقا. املحورية
املعرفة بني واضًحا فرًقا هناك أن غري األخالقية، للمعرفة نموذًجا يقدم بالتحديد وهذا
بالطريقة نفسه ترصف «تحت ليس اإلنسان أن الجيل فمن «الصنعة»، ومعرفة األخالقية
«يصنع أن يملك ال أنه الجيل ومن ترصفه، تحت الحريف خامة بها تكون التي ذاتها
املعرفة أن بد فال ثم ومن آخر، يشء أي بها يُصنع أن يمكن التي الطريقة بنفس نفسه»

ما.» يشءٍ صنع يف بها يسرتشد التي املعرفة غري األخالقي وجوده يتطلبها التي
هذا عىل أطلق عندما وفريدة جريئة بطريقٍة الفرق هذا عىل أرسطو قبض وقد
املعرفة هذه يفصل تعبريٌ إنه لنفسه، املرء معرفة أي الذاتية» «املعرفة املعرفة من النوع
وهذه «التقنية»، املعرفة عن أيًضا يفصلها أنه غري «النظرية»، املعرفة عن مبارش بشكٍل
فعل كما حددنا، إذا األصعب هي التقنية، املعرفة عن تفرقتها أي األخرية، التفرقة
الدوام، عىل هو كما يبقى عام كيشءٍ ال أنطولوجيٍّا، املعرفة هذه «موضوع» أرسطو،
متماثلتني األوىل للوهلة تبدوان امَلَهمتنَْي أن ذلك يختلف، أن أيًضا يمكن مفرٍد كيشءٍ بل
«لنفسه»، ويعرفه «خريًا» يعرف ما شيئًا يصنع كيف يعرف الذي فالشخص تماًما:
ويتخري الصحيحة الخامة فيأخذ الظروف؛ واتت كلما يصنعه أن فعًال يمكنه بحيث
بطريقٍة تعلمه ما يطبق كيف يعرف أنه إذن بد ال العمل، إلتمام الصحيحة الوسيلة
للوعي بالنسبة يحدث ما هو نفسه اليشء هذا أليس الجزئي، العيني املوقف عىل عامة
تعلم قد شخص دائًما هو األخالقية القرارات يتخذ الذي أيًضا الشخص أليس األخالقي؟
اليشء وفعل الصواب، هو ما عامة بصفٍة يعرف بحيث والُعرف، بالتعليم تََشكََّل ما شيئًا
واستوعبه؟ املوقف إطار داخل صواٌب هو ما رأى إنه أي الجزئي، املوقف يف الصحيح
عىل يسيطر وأن الصحيحة الوسيلة بتخري يفعله ما يفعل أن ينبغي أيًضا هو أليس

.Ibid., pp. 314-315 24

206



جادامر

األخالقية املعرفة تُعد إذن فكيف الحرفة؟ رجل به يتسم الذي اإلتقان بنفس مسلكه
العملية للمعرفة أرسطو تحليل من التقنية؟! املعرفة عن االختالف كل مختلًفا أمًرا
قدرة أن ذلك السؤال، هذا عن مختلفة إجابات يستمد أن للمرء يمكن (Phronesis)

الحقيقية. عبقريته تشكل جوانبها من جانب كل من الظواهر وصف عىل أرسطو
وال األخالقية، املعرفة نتعلم ال ولكننا ننساها، أن أيًضا ويمكن «الصنعة» نتعلم إننا
ما شيئًا كانت لو كما قبالتها، نقف ال بإزائها، نقف ال إننا ننساها، أن بمقدورنا هو
ما، موضوعية مهارًة نكتسب أن نختار أن يمكننا مثلما نكتسبه، ال أو نكتسبه أن يمكن
نمتلك أن بد فال ثم ومن الفعل، حتمية موقف يف مغمورون دائًما نحن إنما «صنعة»، أْي
التطبيق مفهوم يجعل ما هو هذا تطبيقها، عىل قادرين نكون وأن أخالقية معرفًة سلًفا
ال أننا بيد بالفعل، حوزتنا يف هو شيئًا إال نطبق أن يمكننا ال أننا ذلك للغاية؛ إشكاليٍّا
صحيح محددة، مواقف عىل نطبقها ثم بالفعل نحوزها أن بمعنى األخالقية املعرفة نملك
الدماثة عن والخطأ، الصواب عن (أفكاره يكونه أن ينبغي عما صورًة اإلنسان لدى أن
يظل ولكن سلوكه، يف بها يسرتشد بالتأكيد وأنه إلخ) … واإلخالص والكرامة والشجاعة
صنعته، يف الحريف بها يسرتشد التي الصورة وبني الصورة هذه بني أسايس فرٌق هناك
تحديده يمكن ال مثًال صواٌب هو فما صنعه، عىل مقدٌم هو الذي اليشء لصنع خطته أي
يريد التي الصورة بينما صائبًا، فعًال مني يتطلب الذي املوقف عن بمعزٍل ا تامٍّ تحديًدا

منها. املقصودة الفائدة تلك تماًما تحددها صورٌة هي يصنعها أن الحريف
نصوغه ألننا مطلًقا؛ تحديًدا أيًضا محدًدا أمًرا يبدو صواب هو ما أن الحق ومن
محددة تكون أن مدونة، غري أنها رغم يمكن، للسلوك عامة قواعد يف وندرجه قوانني يف
واملهارة املعرفة تتطلب خاصة مهمة العدل إقامة تُعد هكذا للجميع، وملزمة كبرية بدقٍة
الحالة عىل والقواعد القوانني تطبيق عن عبارة أليست إذن؟ صنعًة تكون أال آن: يف مًعا
التي العملية املعرفة صنف يكون ال فلماذا القايض؟ «فن» عن نتحدث ألسنا العينية؟

«صنعة»؟25 أو تقنية هو أرسطو، يصفها كما القايض، يحوزها
االلتباس من غريٍب رضٍب عىل ينطوي القوانني تطبيق أن لرأينا النظر أنعمنا إذا
الذي اليشء تصميم بواسطة فهو مختلف، جد الصانع الحريف موقف إن القضائي.
تضطره قد وهو اليشء، ذلك تحقيق يف يميض بتنفيذه الخاصة والقواعد بذهنه يضمره

.Truth and Method, pp. 317-318 25
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يعني أن دون آخر تصوٍر إىل األول تصوره عن يعدل وقد خطته، تحوير إىل الظروف
القصور بإزاء أننا هنا األمر وجه وإنما تحسنت، قد فعله يريد عما معرفته أن ذلك

ملعرفته. املرء لتطبيق املصاحب املؤلم
فهو االختالف، تمام مختلٌف موقٌف فهو القانون «يطبق» وهو الشخص موقف أما
بأسه، وبكل حذافريه بكل القانون تطبيق عن يحجم أن عليه سيكون معينة حالة يف
القانون يكبل إذ وهو الصواب، سيجانب ذلك فعل إن ألنه بل بدائل يملك ال ألنه ليس
يف كبرٍي بوضوٍح ذلك عن أرسطو عرب وقد أفضل، قانونًا ينشد بل منه، يتنقص ال
أرسطو أوضح القانون.» تصحيح هي «فالعدالة :Epieikeia (Equity) للعدالة تحليله
أي — هو حيث من العيني، الفعل مع وتوتٍر شدٍّ حالة يف بالرضورة هو قانون كل أن
الجيل ومن عيانيته، بكل العميل الواقع احتواء يمكنه ال ثم ومن عام؛ يشءٌ — القانون
أن قانون كل يف يجب ثم ومن هنا، الصحيح مكانها تجد القضائية الهرمنيوطيقا أن
إنسانية أكثر لقراراٍت يطوعه أو ويُخضعه القانون يثني أن شأنه من تأويٌل يُستخدم
اإلنساني الواقع ألن بل ذاته بحد قصوًرا به ألن ال ناقص، دائًما القانون إن وسماحة.
ال بالتايل وهو للقانون، املكتمل املنظم بالعالم باملقارنة ومطفٌف منقوٌص بالرضورة هو

للقانون. مباٍرش بسيٍط بتطبيٍق يسمح
التصورية بالعالقة يتعلق التقنية واملعرفة األخالقية املعرفة بني آخر فرق وثمة
وعىل النفس مع مداولة عىل بالرضورة التقنية املعرفة تنطوي ال والوسيلة، الغاية بني
يكون وعندئٍذ نتعلمها، أن هو علينا ما كل فإن ما صنعٌة تواجدت فحيثما وتدبر، تفكٍُّر
معينًا رضبًا دائًما تقتيض فهي األخالقية املعرفة أما الصحيحة، الوسيلة نجد أن بُمكنتنا
مطلًقا يمكن ال األخالقية واملعرفة األمر، وتقليب والتدبر التفكري من الذات، مداولة من
والغاية الوسيلة بني والعالقة تعلمها، يمكن التي املعرفة شأن مقدًما معروفة تكون أن
ألن وذلك مقدًما؛ الصحيحة الوسيلة املرء يعرف بأن تسمح تقليدية عالقة ليست هنا
يتعلق مقدَّم يقنٌي هناك يكون أن يمكن ال أيًضا! معرفة موضوع ليست الصحيحة الغاية
العملية للمعرفة أرسطو تعريفات يجعل ما وهذا ككل، الصالحة الحياُة إليه تتجه بما
تعلقها من أكثر بالغاية أحيانًا تتعلق املعرفة هذه إن حيث من جازمة، غري Phronesis
ذلك يعني الغاية، إىل املتخذة ذاتها بالوسيلة أكرب بدرجٍة أخرى أحيانًا وتتعلق بالوسيلة،

208



جادامر

مبادئ إىل وترجمتها ككل الصالحة الحياة إليها تتجه التي الغاية أن األمر حقيقة يف
للتعليم.26 قابلة ملعرفة موضوًعا تكون أن يمكن ال أمور هي للفعل

بتعزيز لها دخل ال «النجاعة» أو العملية املالءمة مجرد أن أيًضا يتبني هكذا
نفسه هو الوسيلة يف النظر بل الوسيلة، تربر ال األخالق يف الغاية األخالقية، الغايات
ملموًسا. عينيٍّا ويجعله للغاية األخالقي الصواب يقوِّم ما هو بعينه وهذا أخالقي، اعتباٌر
قويًما تطبيًقا تتضمن أنها بحقيقة أرسطو عنها يتحدث التي الذاتية» «املعرفة تتسم
املوقف معرفة تكون ثم ومن املعطى، للموقف املبارش الَوْقع يف معرفتها وتستخدم
األخالقية، للمعرفة رضوري مكمل هي حسية) رؤيًة ليست ذلك رغم (وهي الجزئي
فإن نفعله، أن بنا يهيب وما املوقف به يطالبنا ما نرى أن الرضوري من أنه فرغم
خالل من به «نرى» الذي املعنى بنفس عقلية، رؤية بل حسية، رؤيًة ليست الرؤية هذه
رسمه يمكن األبعاد ثنائي شكل أبسط هو املثلث أن املستوية للسطوح الهنديس التحليل
ويتعني ذلك من أكثر تقسيمنا يف نميض أن علينا يستحيل وبالتايل مستٍو، سطٍح عىل
الحال يف فعله ينبغي ما رؤية حيث األخالقي، التدبر يف الحال كذلك هنا، نتوقف أن علينا
معرفة هي إذن األخالقية املعرفة ،Nous عقلية رؤية هي بل حسية رؤيٍة مجرد ليست
الوسيلة من كالٍّ غريب نحو عىل مًعا تضم فهي الخصوصية، شديد خاص نوع من
املعرفة بني هنا نميز أن العبث فمن ولذا التقنية؛ املعرفة عن بالتايل وتختلف والغاية،
صنف عىل ذاتها يف تنطوي األخالقية فاملعرفة للصنعة، بالنسبة نفعل مثلما والخربة
بها قورنت إذا والتي Erfahrung للخربة األساسية الصورة هي هذه ولعل الخربة، من

وإفساد.27 مسخ نقل لم إن اغرتاب، مجرد عن لتكشفت األخرى الخربات جميع
وبوسعنا ذاتها، مع فريدة عالقة األخالقي بالتأمل الخاصة الذاتية وللمعرفة
للمعرفة تحليله سياق يف أرسطو أجراها التي التعديالت خالل من ذلك نرى أن
يقف الحصيف، التأمل فضيلة العملية، املعرفة جانب فإىل (Phronesis) العملية
الجزء النيقوماخية، األخالق (انظر Sympathetic Understanding املتعاطف» «الفهم
األخالقية، املعرفة لفضيلة كتعديل الوجود» «فهم يدخل هنا ها .(١١ قسم السادس،
املتعاطف الفهم أن ذلك عىل يرتتب يفعل، أن عليه يتعني من أنا لست الحالة هذه ففي

.Ibid., p. 321 26
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يستوجب ما لشخٍص املتعاطف فالفهم األخالقي، الحكم عىل القدرة ببساطة، يعني،
للشخص العيني املوقف يف بتمامها نفسه الشخص هذا يضع عندما الحال بطبيعة الثناء
عن بل عامة بصفٍة املعرفة عن سؤاًال ليس هنا السؤال إذن عليه، يحكم حتى الفاعل
تطبيًقا أو تقنية معرفًة حال بأي ليست أيًضا املعرفة وهذه محددة، لحظٍة يف تعينها
بكل واملتمرس واملراوغات الحيل بجميع امللم الدنيوي الشخص إن املعرفة، هذه ملثل
هو ما أيًضا هو ينشد أن وهي واحدة، حالة األمر حقيقة يف يملك ال كائن هو ما
ذلك عىل امللموس واملثال املشرتك، الشأن هذا يف اآلخر بالشخص متوحد إنه أي صواب،
والشخص النصح يلتمس الذي فالشخص الضمري، مسائل يف النصح إسداء ظاهرة هو
بوسعهم من األصدقاء وحدهم صداقة، يف مًعا مرتبطان أنهما يفرتضان يسديه الذي
الود بها ُقصد التي النصيحة وحدها أخرى: بعبارٍة لنقل أو بعًضا، بعضهم ينصح أن
يقوم الذي الشخص أن نكتشف أخرى مرة النصح. متلقي لدى معنًى يحمل ما الصادق
التفكري يف اآلخر يواكب بل ومعزل، بمنأًى يقف كفرد يحكم وال يعرف ال الفهم بعملية
به. ومتأثًرا باملوقف مشموًال أيًضا هو كان لو كما االنتماء، من معينة رابطٍة منظور من
أدرجهما األخالقي التأمل من آخرين لوننَْي يف ننظر عندما بتمامه هذا ويتجىل
كيفية، أو صفة تعني هنا البصرية الزمالة، وحس Insight البصرية وهما أرسطو،
املتبرص عادًال، صحيًحا حكًما يُصدر عندما متبٌرص شخٌص هو ما شخًصا إن فنقول:
ما أميل أيًضا فهو ثم ومن االعتبار بعني اآلخر الشخص موقف ألخذ ٌ مهيأ شخٌص هو

تقنية.28 معرفًة ليست هذه أن أيًضا هنا الواضح ومن العفو، أو التسامح إىل يكون
األخالقية للمعرفة الخاصة الطبيعة ووضوٍح بجالءٍ أرسطو يبني وأخريًا
«الدينوس» وهو األخالقية، املعرفة لهذه الدنيء املسخ يعرض بأن امتالكها وفضيلة
وملكاتها، األخالقية املعرفة متطلبات كل لديه الذي الشخص إنه ،Deinos (الفظيع)
عىل القدرة ولديه استفادة، أقىص موقف أي من يستفيد أن كبرية بمهارة يستطيع والذي
الطبيعي النظري هذا ولكن موقف، كل من مخرًجا يجد وأن لصالحه يشءٍ أي يحول أن
أجل من مهاراته يستخدم إنه يشء»، أي عىل «قادر بأنه يتسم Phronesis للفرونيسيس
الشخص هذا مثل عىل يطلق أن الصدفة قبيل من وليس رابط، أو ضابٍط دون غرض أي

.Ibid., p. 323 28
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استخدام من أفظع وال أغرب وال أبشع هو ما هناك فليس Terrible أيًضا يعني اسًما
جادامر: يقول الرش، أجل من الفذة املواهب

املعرفة فضيلة وبخاصًة األخالقية، للظاهرة أرسطو وصف أن القول «وصفوة
نموذًجا الحقيقة يف يقدم تحليله أن ذلك وثيقة، صلة التأوييل ببحثنا يتصل األخالقية،
الحًقا جزءًا ليس التطبيق أن إىل ذهبنا قد أيًضا فنحن الهرمنيوطيقا، مشكالت من معينًا
ال أيًضا فهنا البداية، منذ ككل تحديده يف يشارك بل الفهم، ظاهرة من عرضيٍّا وال
إذ ل املؤوِّ إن جزئي، موقٍف وبني مسبًقا معطى كيل مبدأ بني الربط يف التطبيق يتمثل
النص أن يعني ال هذا ولكن نفسه، عىل يطبقه أن يحاول إنما معينًا تراثيٍّا ا نصٍّ يتناول
بعد يستخدمه ثم كذلك هو بما أوًال النص يفهم أنه يعني ال عام، كيل كيشء له معطى
العام، الكيل اليشء هذا يفهم أن من أكثر إىل يرمي ال فاملؤول معينة، تطبيقات يف ذلك
ما يفهم ولكي وداللته، النص معنى يشكل وما النص، يقوله ما يفهم أن أي النص،
يتغافل أال عليه يتعني ذلك يفهم ولكي وداللته، النص معنى يشكل وما النص، يقوله
املوقف هذا عىل النص يطبق أن يجب بل الخاص، الهرمنيوطيقي موقفه ويتغافل نفسه

اإلطالق.»29 عىل فهٍم بأي يظفر أن شاء إذا

.Ibid., p. 324 29
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التأويل معاركحول

الكتاب هذا أثار وقد الهرمنيوطيقا، تطور يف ا هامٍّ منعطًفا واملنهج» «الحقيقة كتاب كان
والالهوتي والفلسفي اللغوي املجال يف الباحثني لدى هائلة أصداءً صدوره فور الُعمدة
حارٍّ تأييٍد بني ما االستجابات تنوعت وقد املتحدة، الواليات يف أو أوروبا داخل سواء
نعدم وال أخرى، جهة من ضارٍّ وهوٍج شديٍد استنكاٍر وبني جهة، من متعاطف وتفهٍم
ويأخذ وحصافٍة بحيطٍة جادامر فكر يتناول أن وآثر وسًطا موقًفا اتخذ من املفكرين من
من به ما ويتالىف النص، عىل األصيل االنفتاح يف تتمثل التي الحقة اإلبداعية صفوته منه

الذاتية. ومزالق التميع مظان من به يقرتب وشطط غلوٍّ
الناقد جانب من شديد لهجوم الكتاب هذا تعرض حتى عامان أو عام يمِض لم
معنى يفهمون وال أنفسهم يناقضون األملان أن أعلن الذي E. Betti ِبتي إميليو اإليطايل
من الستينيات، مدى عىل للهجوم جادامر وتعرض للتأويل، تناولهم يف املوضوعية
هريش د. إ. هاجمه املتحدة الواليات ففي أملانيا، خارج الدارسني من وغريهم التفكيكيني
مواصلة فيه ويقرتح التأويل» «صحة بعنوان ١٩٦٧م عام أصدره كتاب يف E. D. Hirsch

للنصوص. موضوعيٍة تأويالٍت وضع تستهدف التي املنهجية الهرمنيوطيقا تقاليد
وجد أملانيا يف الثانية العاملية الحرب بعد شوكته قويت الذي الديني االتجاه ولكن
مع التصالح عىل الباحثني تساعد التي اإليجابية العنارص بعض وجادامر هيدجر يف
جادامر «منهج» تبني إىل األملانيني الالهوت علماء من ثالثة فاتجه املقدسة، النصوص
إىل األمريكيني الالهوت علماء بعض اتجه كما فوكس)، أ. إيبلينج، ج. بُلتمان، ر. (وهم
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املقنع التأويل من لوٍن إىل خالله من الدخول يمكنهم بابًا املذكور جادامر كتاب اعتبار
كوب.1 وج. روبنسون ج. ومنهم املقدسة، للنصوص فلسفية أسٍس عىل

هي الجديد التأوييل بفكره أُوارها جادامر أرضم التي الفكرية املعارك أهم ولعل
الجيل يمثل الذي (١٩٢٩م–؟) Jurgen Habermas هابرماس يورجني مع معركته
وأثخنه خاصمه ما بقدر جادامر من أفاد والذي النقدية، فرنكفورت مدرسة من الثاني
يحمل ا خاصٍّ فصًال لها نفرد أن تستحق نقديًة هرمنيوطيقا وقدم مثمر، طويٍل سجاٍل يف

واسمه. اسمها

بلتمان رودلف (1)

Demythologizing األسطورية نزع

أن ورغم العرشين، القرن يف الربوتستانت الالهوتيني كبار من واحًدا بُلتمان رودلف يعد
الكتاب من األسطورية الصبغة أو األسطوري الطابع «نزع بمرشوع غالبًا يقرتن اسمه
كباحٍث شهرته فإن خالف، محل يزال وما كان والذي ،Demythologzing املقدس»
الشهري مقاله يصدر أن قبل راسخة كانت New Testament الجديد» «العهد يف كبري
اتجاه يف األوىل خطواته خطا أنه والحق ١٩٤١م، عام وامليثولوجيا» املسيح «يسوع
كتابه أصدر حني ١٩٢٦م عام إىل يعود مبكٍر زمٍن يف الالهوت يف الوجودية النزعة
محاولًة وتشكل تباًعا تتحدد لفكره الرئيسية الخطوط جعلت الحني ذلك ومنذ «يسوع»،
القرن إلنسان مالئًما تأويًال الجديد العهد تأويل ملشكلة معقوليًة أكثر ملواجهٍة جادًة

العرشين.
غري مصطلح وهو األسطورية»، «نزع بمرشوع عادًة يقرتن بُلتمان اسم إن قلنا
بالوضع الجديد» «العهد بأن يوحي إذ بُلتمان؛ عمل عن خاطئًا تصوًرا يولِّد ألنه موفق
وتعديل تكييف ثم من ويلزمه حقيقي غري أو أسطوريٍّا أو خرافيٍّا يُعترب عليه هو الذي
إلقصاء متهيئ عبقري لالهوتي صورة برسم ويتعجل للعالم، الحالية نظرتنا يالئم لكي
ال مختزٍل إنجيٍل وتقديم املعنى، من خاليًة بوصفها األناجيل من األسطورية العنارص

الثانية، الطبعة لونجمان، للنرش، العاملية املرصية الرشكة الحديثة، األدبية املصطلحات عناني، محمد 1

ص١٢٣. ١٩٧٧م،

214



التأويل حول معارك

تصوٌر هو بلتمان عمل عن التصور هذا العقل. يقبلها التي املقنعة العنارص عىل إال يبقي
من األسطورية العنارص حذف مطلًقا يفرتض ال األسطورة فنزع الخطأ، فاحش خاطئٌ
نزع إن واملكنون، األصيل املعنى فيها يؤكد بل عنها، الطرف وغض تجاوزها أو األناجيل
هو إنما الحديثة، الرؤية طرائق تالئم لكي األناجيل تطويع بحاٍل يعني ال األسطورة
األمور، إىل النظر يف الحديث األسلوب يف الثاوية السطحية الحرفية الفهم نزعة ضد موجٌه
من بدًال معلوماٍت مجرد اللغٍة اعتبار إىل الالهوتيني) (وحتى الناس عامة ميل ضد
فهٍم تماًما، جديٍد ذاتي فهٍم بإمكانية اإلنسان هللا يواجه خالله من كوسيٍط إليها النظر
ليس األسطورية» و«نزع الحديث، الفهم وغري الطبيعي الفهم وغري اإلغريقي الفهم غري
ونيتشه فرويد طريقة عىل األوثان وتحطيم التزييف لفضح العقلية النزعة يد يف أداًة
التزييف» و«نزع Demythologizing األسطورية» «نزع بني فرٌق (فهناك وماركس
اإلطاحة إىل يرمي ال األسطورية» «نزع أن ذلك ريكور)، أوضح كما Demystification
فأن «امُلقدس»، عىل لنا نافذًة األسطوري الرمز يعترب بل وتحطيمه، األسطوري بالرمز

واحتجب. اآلن توارى وإن الحقيقي األصيل معناه «نتذكر» أن يعني الرمز نؤول
الذاتي الفهم يف تحوٍل إحداث إىل يرمي بلتمان عند األسطورة» «نزع أن الوضح من
الكثري باليشء مديٌن الوجودي، الذاتي الفهم مسألة يف بلتمان، أن الواضح ومن للمرء،
حيث ماربورج جامعة يف العرشينيات أواسط يف به وثيقة صلٍة عىل كان الذي لهيدجر
عىل هيدجر تأثري يف املبالغة يف تورط ودون والزمان»، «الوجود كتابه يَُدبِّج هيدجر كان
هيدجر ومفاهيم بلتمان مفاهيم بني يضاهي ماكوري، مثل البعض، جعل (الذي بلتمان
بلتمان فكر يف الحاسمة املؤثرات من كان هيدجر أن شك فال لنقطة) نقطٍة مضاهاة
الذي األسطورية» «نزع مفهوم يف بوضوح يتجىل التأثري هذا وأن التأويلية، املشكلة حول

الوجودي. التأويل يف هرمنيوطيقيٍّا مرشوًعا صميمه يف يعد
التوجه مستقبيل كائٌن أنه عىل لإلنسان بلتمان تصور املثال سبيل عىل هناك
«الوجود يف به رصح الذي هيدجر تصور من قريٍب جد تصوٌر وهو الوجود، وتاريخي
بلتمان الهوت يف تقدير أقل عىل أخرى محددٍة جوانب ثالثة هناك إن بل والزمان»،
ينبغي معلومة كمجرد املستخدمة اللغة بني التمييز هناك (١) هيدجر: أثر فيها يقتفي
والسلطة الشخيص باملغزى املفعمة اللغة وبني واقعة حقيقة أنها عىل موضوعيٍّا تفسريها
لعبارات االشتقاقي الطابع عن هيدجر مفهوم توازي والتي والطاعة، بالسمع الجديرة
«كلمة» ک اإلنسان يواجه (املوجود) اإلله أن فكرة وهناك (٢) املنطق). (وبخاصة التقرير
للوجود اللغوية الطبيعة حول هيدجر عليها ألحَّ التي الفكرة توازي وهي كلغة، ،Word
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حيث Kerygma املبلَّغة» «الرسالة مفهوم أيًضا وهناك (٣) لإلنسان. نفسه يعرض كما
العهد إن بلتمان يقول الوجودي، الذاتي الفهم إىل كلماٍت يف يتحدث هللا» «اإلنجيل/كلمة
الجديد» «العهد إعالن من والغاية جديد، أصيٍل ذاتي فهٍم نحو يتجه نفسه الجديد
العهد «كلمة» اليوم، يخاطبه الذي الحديث اإلنسان يف الجديد الفهم هذا غرس هي
«الوجود يف هيدجر عنه تحدث الذي الضمري» «نداء بتحقيق شبيٌه يشءٌ هي إذن الجديد

والزمان».
يف «الوجود يف املرء لطريقة تحدٍّ هي جديد ذاتي فهم إىل الدعوة أن املؤكد من
أن بل الجديد العهد «فضائح» يمحو أن يود ال بلتمان إن الحارض، العرص يف العالم»
عىل اإليماني بالتوكيد ال ذلك يفعل وهو موضعه، ويضعه نصابه يف «الفاضح» يسلك
البطالن، واضحة كوزمولوجية معلومات يف باالعتقاد وال الحريف، بمعناها تُؤخذ أساطري
تشري اإليمان. يف والحرية والغبطة النعمة عىل واالنفتاح املطلقة بالطاعة باإلهابة بل
دائًما يُعرِّفها أنه إىل ومحدٍد واضٍح بشكٍل الهرمنيوطيقا مشكلة يف بلتمان أطروحات

كذلك. هو بما الفهم يف نظريٌة أنها عىل
املبدأ عىل التوكيد بلتمان يعيد (١٩٥٠م) الهرمنيوطيقا» «مشكلة كتابه ويف
بأن ثانية مرة القول حد إىل ويميض البحث، يف التامة بالحرية القائل الربوتستانتي
تَُطبَّق التي نفسها والتاريخية الفيولوجية وللمبادئ نفسها الفهم لرشوط يخضع اإلنجيل
هي بل الالهوت عىل وقًفا ليست الهرمنيوطيقا» «مشكلة فإن ثم ومن آخر، كتاب أي عىل
أدبية أو تاريخية أعمال تفسري أو قانونية وثائق تفسري كان سواء تفسرٍي كل يف قائمٌة
الفهم مكونات تحديد هو املشكلة لب يبقى الحال وبطبيعة املقدس، الكتاب تفسري أو
«كيف هو: الهرمنيوطيقي السؤال أن بلتمان يرى النصوص، من لنص بالنسبة التاريخي
«ما سؤال: عىل يقوم بدوره وهو الرتاث؟» يف إلينا املنحدرة التاريخية الوثائق نفهم
جيفورد» «محارضات نصف بلتمان كرس املشكلة لهذه التاريخية؟» املعرفة طبيعة هي
وجه التحديد وجه عىل املحارضات هذه يف قدمه الذي التحليل ذلك وإىل (١٩٥٥م)،

عنيًفا. اعرتاًضا بعد فيما ِبتي إميليو
معني اهتماٌم يحدوه تاريخيٍة وثيقٍة ألي أو للتاريخ تفسرٍي كل أن بلتمان يُبنيِّ
من للموضوع، معني مبدئي فهٍم عىل يرتكز بدوره االهتمام هذا معينة، مصلحٌة وتُوجهه
الرشطني هذين وبدون النص، عىل املطروح «السؤال» يتشكل الفهم وهذا االهتمام هذا
وهو إال تأويل من فما ثم ومن تفسري، أي هناك يكون ولن يطرح أن لسؤاٍل يمكن لن
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أخرى مرة يذكِّر (مما للمؤوِّل Pre-Understanding املسبق» «الفهم ب مسرتشٌد
الرشوط بوصفها والزمان» «الوجود يف للفهم املسبقة البُنى عن هيدجر بتحديدات
زاوية دائًما يتخري املؤرخ أن يعني فهو التاريخ عىل ذلك طبقنا فإذا للتأويل)، املسبقة
عىل األوىل بالدرجة منفتح أنه بدوره يعني مما النظر، من معينًة وجهًة أو للرؤية معينة
الوجهة هذه من تُطرح التي لألسئلة ينكشف الذي التاريخية العملية من الجانب ذلك
أن عىل بقادٍر هو فما موضوعه استقصاء يف باملوضوعية املؤرخ تذرع ومهما الرؤية، من
قد يكون للرؤية معينة زاوية اختيار «بمجرد بلتمان: يقول الخاص، فهمه من يهرب
باملعنى يتحىل ال فالتاريخ التاريخ، مع الوجودي التالقي أسميه أن يمكن ما عمله، بدأ
بلتمان يستشهد ثم التاريخ.» يف ويشارك التاريخ داخل نفسه املؤرخ يقف عندما إال
تغدو ال وهكذا املؤرخ، عقل يف تمثيلها يُعاد أن يجب األحداث بأن قوله يف بكولنجوود
عالقة من إال يبزغ ال املعنى دام وما ذاتية،2 أيًضا ألنها إال له ومعروفة موضوعيًة
رأي، وجهة بال أي موضوعي، معنى عن الحديث مستحيًال يغدو فإنه باملستقبل، ل املؤوِّ
التاريخ يف املعنى عن «السؤال فإن وغايته التاريخ نهاية معرفة نزعم نعد لم دمنا وما

معنى». بال سؤاًال أصبح قد (ككل)
املوضوع إن أي جذريًة، أكثر صورٍة يف هنا يرسي قد هيزنربج» «مبدأ أن والحق
من جزء هو املؤرخ إن يُالَحظ. كونه حالة بفعل اليشء بعض يتغري نفسه املالحظ
فإن ثم ومن تاريخي، حدٌث نفسها هي التاريخية واملعرفة يالحظه، الذي نفسه املجال
اآلخر، عن بمعزل منهما الواحد يوجد وال ينفصالن ال التاريخ علم يف واملوضوع الذات
حيث من وخاصة املسيحي، اإليمان تخص متضمناٌت بلتمان، رأي يف الحقيقة، ولهذه
جديد بمستقبل فيدخله ويعود التاريخ فوق يرتفع األخروية اللحظة خالل املسيحي إن
فكرة يف بلتمان إن هنا قائل يقول وقد التاريخ، عىل يضفيه جديد بمعنى ثم ومن
(تناوًال) مدخًال ليستخدم كولنجوود من أبعد خطوة يميض أن يريد هذه األخرويات
عليها يرتكز التي املحورية الفكرة أن إال التاريخ، يف املعنى عن للسؤال (أخرويٍّا) الهوتيٍّا
أن يمكن ال أننا وهي ِبتي): هاجمها التي الفكرة نفس (وهي ورصيحة واضحة بلتمان
من إال يُعرف أن يمكن ال التاريخ ألن وذلك التاريخ؛ يف موضوعي معنى عن نتحدث

نفسه! املؤرخ «ذاتية» خالل

.Collingwood, R. G. The Idea of History. Oxford: Clarendon Press, 1946, p. 218 2
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E. Betti بتي إميليبو تأويلية (2)

والناقد املفكر أصدر واملنهج»، «الحقيقة صدور من عامني بعد أي ١٩٦٢م، عام يف
صغريًا كتابًا (١٨٩٠–١٩٦٨م) Emilio Betti ِبتي إميليو اإليطايل القانوني واملؤرخ
الكتاب هذا يحمل اإلنسانية»، للعلوم العام املنهج بوصفها «الهرمنيوطيقا عنوان يحمل
ملوضوع وإيبلنج) بلتمان (وكذلك جادامر تناول ضد وواضًحا رصيًحا احتجاًجا
املنهج مقام تقوم ال أوًال جادامر هرمنيوطيقا أن يف ِبتي اعرتاض يتمثل الهرمنيوطيقا،
اإلشارة مرشوعية للخطر تَُعرِّض ثانيًا وأنها اإلنسانية، للدراسات منهج أي تخدم وال
التأويل موضوعية حول الشكوك تثري ثم ومن التأويل، ملوضوعات املوضوعي الوضع إىل

نفسه.
أمر إليه صار ما عىل فيها يتحرس التي الشهرية الفقرة بهذه بتي كتيب يبدأ
ذلك للتأويل، العامة اإلشكالية باعتبارها الهرمنيوطيقا «إن عهده: يف الهرمنيوطيقا
مع (أي الرومانسية الحقبة إبان وسخاءٍ ببهاءٍ وتدفق فاض الذي العظيم العام املبحث
الهرمنيوطيقا اإلنسانية، الدراسات لجميع املشرتك االهتمام بوصفه ودلتاي) شاليرماخر
همبولت أمثال — عرش التاسع القرن يف الفكر عظماء من العديد بانتباه استأثرت التي
الفيلولوجي وبوك العظيم، األدبي املؤرخ شليجل فون فيلهلم وأوغست اللغة، فلسفة يف
— ودرويسن ورانكه نيبور مثل كبار ومؤرخني القانون، رجل وسافيني واملوسوعي،
واالنطفاء الخفوت يف آخذٌ ضياءه أن يبدو الهرمنيوطيقا من الجليل العريق الشكل هذا

الحديث.»3 األملاني الوعي يف
عمله يف داللة واألثري عهًدا األقدم األملاني الرتاث هذا تجديد إىل يسعى ِبتي كان
سبع من أكثر نتاج كان الذي (١٩٥٥م) للتأويل» العامة «النظرية األسبق املوسوعي
يمتد ظل هيدجر نفوذ فإن جهوده كل رغم إنه ِبتي: يقول الدءوب، العمل من سنوات
سادت ثم بزغت وحتى الربوتستانتي، الالهوت وعىل الفلسفة عىل سلطانه بسط حتى
إىل وسعينا عرفناها التي الهرمنيوطيقا عن االختالف تمام مختلفٌة للهرمنيوطيقا صيغٌة
كانت التأويل، لعملية العامة امليثودولوجية القواعد تحديد إىل ترمي والتي ترسيخها
واألنطولوجيا الناشئة الفينومينولوجيا ثمرة هي بالساحة استأثرت التي الجديدة الصيغة

.Richard E. Palmer, Hermeneutics, p. 55 3

218



التأويل حول معارك

تطور فكان الالهوت مجال يف أما اللغة، بفلسفة الطاغي الجديد واالهتمام الهيدجرية
وهي: الكربى املشكلة ملواجهة كوسيلٍة األسطورة» «نزع بمرشوع مرتبًطا الهرمنيوطيقا
الحديث. اإلنسان لعقل ومقبولًة املعارص القارئ بحياة موصولًة األناجيل نجعل كيف

تأصيٍل عىل ُمنصبٍّا اهتمامه يكن لم ثم ومن للقانون، مؤرًخا ِبتي إميليو كان
لطبيعة أعمق فهم بلوغ عىل وال لجادامر)، بالنسبة الحال هو (كما الفني للعمل فلسفي
اإلنجيل لرسالة املعارص املعنى ملشكلة عاجٍل حلٍّ إيجاد عىل وال (هيدجر)، الوجود
عىل األمر حقيقة يف منصبٍّا للقانون، مؤرًخا بوصفه ِبتي، اهتمام كان وإيبلنج)، (بلتمان
من مجموعة صياغة وعىل اإلنسانية الدراسات يف للتأويل املختلفة الحاالت بني التمييز
بني التفرقة لزمت ما فإذا وموضوعاته، اإلنسان أفعال بها نفرس التي األساسية املبادئ
بالنسبة املوضوع لهذا الوجودي املعنى رؤية وبني ذاته بحد ما موضوع فهم لحظة
ما هي الوجودية اللحظة هذه بأن القول يمكننا عندئٍذ ومستقبله، نفسه املرء لحياة
التفسري طبيعة عىل الرتكيز إىل ِبتي انرصف بينما وإيبلنج، وبلتمان جادامر يشغل

التفسري. لهذا املنهجي واإلحكام «املوضوعي»
رضورتها ينكر حتى أو التأويل، من الذاتية اللحظة يلغي أن حال بأية ِبتي يريد ال
فإن التأويل يف الذاتي الدور كان ما أيٍّا أنه عىل التوكيد يود أنه غري إنساني، تأويل كل يف
إن موضوعيٍّا، صوابًا صائٍب تأويٍل عن بالبحث حقيًقا ويبقى موضوًعا يبقى املوضوع
بالضبط؛ خاطئة أو صائبة بطريقة السامع يسمعه وقد ليتحدث، Object «املوضوع»
املالحظ، عن مختلًفا شيئًا املوضوع يكن لم وإذا املوضوعي، للتحقق قابًال معنًى هناك ألن

االستماع؟! وفيم اإلصغاء فلماذا … نفسه عن بنفسه يتحدث املوضوع يكن لم وإذا
بظاهرة ذلك رغم نفسها شغلت الحديثة األملانية الهرمنيوطيقا إن بتي: يقول
بحيث املوضوع) عىل معنًى بإضفاء الخاصة املفرسِّ وظيفة (أي Sinngebung «الفهم»
للعلوم العام املنهج بوصفها «الهرمنيوطيقا كتاب مستهل يف للتأويل، مساويًا هذا غدا
بني األسايس الفرق توضيح هو األسايس غرضه أن ِبتي يؤكد (١٩٦٢م) اإلنسانية»
بالتحديد هو الفرق هذا إغفال وأن ،Sinngebung و«الفهم» Auslegung «التأويل»
صوابًا صائبة نتائج استخالص عىل قدرتها من وينال اإلنسانية الدراسات يهدد ما

موضوعيٍّا.
من جادامر، عىل واعرتاضاته التأويلية بتي قوانني من أمثلة بضعة اآلن ولنتناول
املوضوعية، عن ودفاعه بتي موقف عىل الضوء من مزيًدا تلقي أن األمثلة هذه شأن
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Geist اإلنسان لروح  Objectification «موضعٌة» هو بتي عند التأوييل املوضوع إن
للمعنى بناءٍ وإعادة تمييٌز بالرضورة هو إذن التأويل معنى، ذي شكٍل يف عنها معربٌ
بطبيعة ذلك ويعني يجسده، أن من املادة، من معني نوٍع باستخدام املؤلف، تمكن الذي
للعملية قلٍب خالل ويرتد، مغايرة، ذاتيٍة إىل يتحول أن عليه يتوجب املالحظ أن الحال
يالحظ كما يتبني، هكذا املوضوع، يف يتجسد الذي «التأويل» أو الفكرة إىل اإلبداعية،
البطالن، واضح حديٌث هو املؤوِّل ذاتية عىل تشتمل ال موضوعيٍة عن الحديث أن ِبتي،
ينجح لن فهو وإال و«آخريته»، املوضوع «غريية» إىل تنفذ أن يجب املؤول ذاتية أن غري
لكل واألول األسايس القانون يتجىل هكذا التأويل، موضوع عىل ذاتيته إسقاط يف إال

اآلخر. آخرية الغري، غريية املوضوع، استقاللية عىل يؤكد والذي تأويل،
داخله، يف املفردة األجزاء ل تَُؤوَّ الذي الكل أو املعنى بسياق يتعلق ثاٍن قانوٌن وهناك
من املشيد املحيط الكيل املعنى يضفيه حديٍث أي أجزاء بني داخيل ترابٍط عالقة ثمة
Topicality املعنى» «موضعية/محلية ب ِبتي يعرتف ثالث قانون ويف املفردة، األجزاء
يف يدخل والذي الحارض يف واهتماماته نفسه ل املؤوِّ بموقف االرتباط أي ،of Meaning
أن إال له حيلة ال القديمة األزمنة يف حدٍث بتفسري يقوم فالذي تأويل، كل ويف فهٍم كل
الفهم يف الخاصة طريقته من له فكاك وال حياته، يف نفسه هو خربه ملا وفًقا يفرسه
الفهم تخيل عن البُعد كل بعيد ِبتي أن لنا يتبني هنا الخربة، من الخاص مخزونه ومن
خربة تتضمن تشييد إعادة عملية دائًما الفهم يرى العكس عىل إنه سلبي، تلقٍّ كمسألة
«من ثانية مرة يؤكد ِبتي إن قلنا إذا الصواب نجانب ال لعلنا بل العالم، يف نفسه ل املؤوِّ

بلتمان. بها رصح التي املسبق الفهم فكرة املبدأ» حيث
الفهم تاريخية إىل استناًدا أنه من إليه خلص فيما بلتمان يوافق ال ِبتي أن غري
يقع وهٍم مجرد هي موضوعية تاريخية معرفة عىل الحصول إمكان فكرة فإن املسبق

ِبتي: يقول املوضعة، إىل الساعي التفكري فيه
يدعم أن ملجرد يوجد لم املعنى عليه ويضفي املسبق الفهم يتناوله الذي النص «إن
أن يريد شيئًا النص لدى أن نفرتض أن ينبغي وإنما سلًفا، نعتقده الذي رأينا لنا
عملية عن بمعزٍل يوجد شيئًا أنفسنا، تلقاء من البداية منذ نعرفه ال شيئًا لنا، يقوله
تلك الذاتية، النظرة عبثية عىل الضوء يتسلط بالتحديد هنا ها بها، نقوم التي الفهم
من كالٍّ مًعا تضم أن تريد والتي املعارصة الوجودية بالفلسفة بوضوح تأثرت التي
فينتهي تفرقة، دون Sinngebung و«الفهم» ،Auslegung «التفسري/الرشح/التأويل»
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الدراسات يف التأويل عملية من املستخلصة النتائج موضوعية تصبح أن إىل األمر
ارتياب.»4 وموضع شك محل ككل اإلنسانية

وضد الوجودية «الذاتية» ضد عنيًفا اعرتاًضا لجادامر ِبتي انتقادات مثلت هكذا
التأويل لتمييز معيارية مناهج تقديم يف فشل قد جادامر أن وزعمت الفهم، تاريخية
التأويل، من متباينًة حاالت تمييز غري ومن مًعا َكوََّم وأنه الخطأ، التأويل من الصحيح
يغمر أن يهمه ما بقدر بالحارض العملية الصلة تهمه ال ِبتي، يقول كما مثًال، فاملؤرخ
تطبيٌق ذهنه ويف النص القانون رجل يقلب بينما يدرسه، الذي النص يف متأمًال، نفسه،
يف مختلفتان هنا التأويل عمليتَي أن ذلك عىل يرتتب الحارض، يف اجرتاحه يعتزم عميل
ال الحارض عىل تطبيًقا يتضمن تأويل كل أن من جادامر زعمه ما فإن ثم ومن الطابع،

التاريخي. التأويل دون القانوني التأويل عىل إال بحق يصدق
«الحقيقة يف إنه، قائًال ِبتي خطاب يف االعرتاضات هذه عىل بالرد جادامر قام وقد
جادامر يقول الفهم، عملية يف كائن هو ما يصف أن يحاول بل منهًجا يقرتح ال واملنهج»
عموميٍة يف يتأمل وأن «املنهج» عن الحديث العلمي التصور خارج يفكر أن يحاول إنه
أن أكد الذي ِبتي يقنع لم الرد هذا أن غري الفهم، عملية يف دائًما يجري ما رصيحٍة
«الحقيقة من ١٩٦٥م طبعة مقدمة ويف معايري، بال وجوديٍة ذاتيٍة يف ضل قد جادامر
للفهم، الذاتية غري الصبغة عىل املرة هذه مؤكًدا ثانية مرة ِبتي عىل جادامر رد واملنهج»
بجادامر أفىض ِبتي) استنكره (والذي كتابه خلقه الذي األنطولوجي املنعطف أن ذلك
أنطولوجية: كعمليٍة بل ذاتية كعمليٍة ال تاريخيٍّا» العامل «الوعي وظيفة إىل ينظر أن إىل
تمييزاٍت عىل تشتمل التأويل يف عامة نظرية أقدم أن اإلطالق عىل ببحثي أقصد «لم
عظيمة، بإجادة بتي إميليو فعل كما الخاصة، البحثية لألفرع املختلفة املناهج تفرس
ليس الفهم أن أبني وأن الفهم طرائق جميع يف قائم هو ما أستخلص أن قصدت وإنما
العامل» «التاريخ إىل ينتمي الفهم بل معطى، «موضوع» بإزاء ذاتيٍّا إجراءً حال بأية

لوجوده.» وبالتايل املوجود، لليشء Wirkungsgeschichte
مجال حول االختالف غاية مختلفني تصورين أمام أننا سبق مما نخلص
الدراسة، حقول من كحقٍل املبحث لهذا الجوهري الطابع وحول وغرضها، الهرمنيوطيقا
أساٍس عىل يرتكز للهرمنيوطيقا مختلًفا تعريًفا يتبنى املفكرين هذين من كالٍّ أن فالحق

.Ibid., p. 58 4
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فهو Betti ِبتي أما مختلًفا، غرًضا تؤدي لكي الهرمنيوطيقا ويشيد مختلٍف فلسفي
عميل هو عما الروحية) للعلوم مؤسٍس منهٍج عن بحثه يف دلتاي أثر (مقتفيًا يبحث
أصناف وتمييز الخاطئ، من الصحيح التأويل لتمييز معايري يريد إنه ل، للمؤوِّ ومفيد
قبيل: من أسئلًة هيدجر، أثر متقفيًا يسأل، فهو جادامر وأما اآلخر، من الواحد التأويل
العملية عليه تنطوي بالوجود اللقاء من صنف أي للفهم؟ األنطولوجية الطبيعة هي ما
ويشكل التاريخي النص فهم عملية يف املنقول، املايض أي الرتاث، يدخل كيف التأويلية؟

التعريفات؟ يف الرصاع هذا بصدد يقول أن املرء بوسع ماذا واآلن العملية؟ هذه
العجىل! للنظرة يبدوان كما ا تامٍّ تناقًضا متناقضني ليسا املوقَفني هذين أن الحق
من مختلف جانب عىل بعمله يقوم وِبتي، جادامر املفكَريْن، من كالٍّ أن األمر َوْجُه وإنما
املنظورين، أحد يتخري أن املطاف نهاية يف املرء عىل أن صحيح التأويل، مشكلة جوانب
كالٍّ أن نعرتف أن بوسعنا أن غري الفينومينولوجي، املنظور وإما الواقعي املنظور فإما
مدخًال زاويته من ويقدم جليلة خدمًة ككلٍّ للهرمنيوطيقا يسدي الفلسفيني املوقفني من

الهرمنيوطيقية. املشكلة إىل ا هامٍّ

E. D. Hirschهريش د. إ. (3)

للتحقق منطًقا بوصفها الهرمنيوطيقا

العامة الهرمنيوطيقا عن ومكتملة مستفيضة رسالة أول هريش أصدر ١٩٦٧م عام يف
عرٍض يف ،Validity of Interpretation التفسري» «صحة بعنوان اإلنجليزية، باللغة
النقاد لدى األثرية االفرتاضات من بعًضا هريش ناهض الحجة وقوي منظٍم منهجيٍّ
سبيل عىل هريش يذهب الزمن، من عقود أربعة من نحًوا األدبي التفسري َهت َوجَّ والتي
«تفسري» أي صحة به تُقاس الذي املعيار يكون أن يجب املؤلف مقصد أن إىل املثال
تُحشد أن يمكن محدٌد كياٌن هو املقصد هذا للفقرة)، اللفظي املعنى وتبيان رشح (أي
هذا يكون وسوف املعنى، تحديد البينة هذه تتوافر حني وباإلمكان موضوعية، بينٌة له
صحيح، معنًى أنه عىل الجميع يدركه وسوف شامٍل عموميٍّ نحٍو عىل مقبوًال املعنى

التحقيق. بصدد هو موضوعيٍّا صائٍب بتأويٍل دلتاي حلم أن بدا هكذا
املكثف الفيلولوجي التحليل يحدده كما للفقرة، اللفظي» «املعنى أن البديهي ومن
يحملها التي و«الداللة» الكاتب) بمقاصد تتعلق خارجية بينة وأي العمل من (لكل
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الرئيسية الدعوى إن بل تماًما، مختلفتان مسألتان هما الحارض وقتنا يف نفسه العمل
بالنسبة (املعنى و«الداللة» الحريف» «املعنى َضمَّ أن بالتحديد هي هريش يطرحها التي
املزلق هذا أن إىل هريش ويذهب له، نهاية ال لخلٍط مجاًال يفتح تمييز وبال مًعا لنا)
بلغة ،Bedeutung «املعنى» إن الجديدة. الهرمنيوطيقا والهوتيو جادامر فيه وقع قد
اللغة فقه انفرط وإال Bedeutsamkeit «الداللة» عن بمعزٍل يبقى أن يجب ِبتي، إميليو
أمر هو التمييز وهذا وصادقة، موضوعية نتائج عىل الحصول باإلمكان يعد ولم وتفسخ

املوضوعية. وإمكان اللغة فقه تماسك عليه ويتوقف أسايس
بالنسبة الفقرة «داللة» عىل العثور ليس الهرمنيوطيقا غرض إن هريش يقول
الفيلولوجي الفرع ذلك هي فالهرمنيوطيقا نفسه، اللفظي معناها تبيان بل اليوم، لنا
نحٍو عىل للفقرة اللفظي املعنى استخالص بها يمكن التي القواعد بوضع املختص
فهم مضاعًفا: ً خطأ ارتكبوا قد بلتمان وأتباع جادامر أن هريش ويرى محدد، موضوعي
ذلك عن فضًال وهم للهرمنيوطيقا، الحقيقية باملهمة لها صلة ال بأموٍر انشغلوا قد أوًال
إىل الوصول إمكان يف التشكيك حد إىل والشطط الغلو من بلغ فلسفيٍّا موقًفا تبنوا قد

املوضوعي. للتحديد قابٍل معنًى
املعنى (أي الفقرة معنى كان إذا إنه فيقول حجته تبيان يف هريش ويميض
عىل يميض الفقرة تفسري كان إذا ما به نعرف ثابت معياٌر هناك عاد ملا متغريًا اللفظي)
كان الذي األصيل اللفظي للمعنى الزجاجي» «الحذاء املرء يميز لم فما صحيح، نحٍو
ذلك يذكرنا الفتيات! بقية من «سندريلال» به نميز سبيٌل ثمة يكون فلن املؤلف، يعنيه
أن يمكن راسًخا معياريٍّا مبدءًا يقدم ال جادامر أن جادامر: تأويلية عىل ِبتي باعرتاض
الذي اللفظي املعنى هريش جعل لقد صائبًا، تحديًدا للفقرة «الصحيح» املعنى به نحدد
من أبعد يميض إنه بل املعيار، وهو املحك وهو املقياس هو وانتواه وقصده املؤلف عناه
ييل وفيما لالستعادة، وقابل محدٌد وبأنه يتغري، ال ثابٌت بأنه اللفظي املعنى فيصف ذلك
وتكشف املسألة هذه يف الخاص منطقه عىل الضوء تلقي هريش كتاب من مقتبسة فقرة

عرضه: يف األرسطية النكهة من شيئًا

يف وأنه كياٌن أنه أعني فإنني محدٌد يشءٌ اللفظي املعنى بأن أقول عندما لذا
لحظٍة من نفسه هو دائًما يبقى كياٌن أنه ذلك عن فضًال وأعني ذاته، مع هويٍة
منذ متضمنة املعايري هذه أن والحق يتغري، ال ثابت إنه أي التالية، اللحظة إىل
والتكرار لالستعادة قابًال اللفظي املعنى يكون بأن الخاص مطلبنا يف البداية

223



الفهم فهم

إذن اللفظي املعنى التأويل، أفعال مختلف يف اليشء نفس هو دائًما يكون وأن
بكلمة أعنيه ما هذا اليشء، نفس دائًما وهو آخر، يشء أي وليس هو ما هو

اللفظي).5 املعنى به يتحىل (الذي «التحديد»

«التحديد» لهذا نظري بتربيٍر تزويدنا مهمة عاتقها عىل تأخذ هنا الهرمنيوطيقا
الواحد املعنى ذلك فهم بها يمكن معايري تقديم ومهمة التأويل، موضوع به يتحىل الذي
أساٍس أي عىل الهرمنيوطيقا لنا تقول أن أيًضا املهمة تشمل وبالطبع املحدد، الثابت
إن .validity «الصحة/الصواب» مسألة هي تلك آخر، دون معنى عىل اختيارنا يقع
هريمنيوطيقا ليست هريش نظر يف هي الصواب لقضية تتعرض ال التي الهرمنيوطيقا
الهيدجري التيار إغفال عىل يعرتض ِبتي، شأن ذلك يف شأنه وهو، آخر، يشء أي بل
علٌم ببساطة، هناك، يكون ال بدونها التي «الصواب» ملسألة تجنبه أو الهرمنيوطيقا يف

الصحيحة. التأويالت إىل للوصول منهٌج وال للتأويل
لنا بالنسبة النص «داللة» مع تتعامل أن يجب الهرمنيوطيقا بأن القائل الزعم أما
فهو بنا، خاصة داللة ذا اللفظي املعنى بها يصبح التي اآلليات أو البُنى ومع اليوم
األدبي النقد مجال يف يدخل األمر هذا أن يرى ألنه هريش؛ جانب من مرفوض زعم
الصارم بمعناها فالهرمنيوطيقا الهرمنيوطيقا، غري أخرى حقول نطاق داخل ويقع
الذي املعنى عىل الوقوف إىل يرمي الذي املتواضع الفيلولوجي الجهد «ذلك هي القديم
نقًدا، ليس أنه غري للنقد» األوحد السليم «األساس هو هذا إليه»، وقصد املؤلف عناه
وحتى الذاتية والسرية املنطقي التحليل من الهرمنيوطيقا تفيد بأن بأس وال تأويل، إنه
املمكنة) التفسريات من عديٍد بني من احتماًال األكثر التفسري (لتحديد االحتماالت حساب
نطاق من التقليص هذا مع وحتى ذلك، ورغم لغة»، «فقه جوهرها يف تظل أنها إال
مكتوبة وثيقة أي لتفسري العامة املبادئ يعلن أساسيٍّا مبحثًا تظل فإنها الهرمنيوطيقا،

الطهي! فن يف حتى أو أدبية، أو دينية أو قانونية وثيقًة كانت سواء
واألسايس املتواضع، الجهد ذلك بأنها للهرمنيوطيقا التعريف هذا يف ترى ماذا واآلن
فيه النظر يلفت ما أكثر إن للفقرة؟ اللفظي املعنى تحدد التي القواعد لوضع ذلك، رغم

Hirsch, E. D., JR, Validity of Interpretation. New Haven: Yale University Press, 1967. 5
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ينادي كما للفهم الذاتية بالعملية معنيًة ليست الهرمنيوطيقا عنه: ويتخىل يحذفه ما هو
النقد)، (نطاق الحارض الزمن وبني مفهوٍم معنًى بني صلٍة بعقد وال ودلتاي، شاليرماخر
عىل الوقوف أجل من أصًال مفهومٍة معاٍن بني فيما الفصل أو الحكم بمشكلة معنية بل
أن عليه الذي اللغة لفقيه إرشاد إنها ممكنة، أخرى تفسريات بني من الصحيح التفسري

للفقرة. احتماًال األكثر املعنى هو ما عديدة احتماالت بني من يحدد
نقل» أو «ترجمة مشكلة ليست هريش، نظر وجهة من إذن، الهرمنيوطيقا مشكلة
داللة تبزغ كيما الجديد» «العهد عن مثًال تفصلنا التي التاريخية املسافة اجتياز أي —
الفيولولجية املشكلة هي ببساطة الهرمنيوطيقا مشكلة وإنما — اليوم لنا بالنسبة النص
ويعرتف يعرف هريش أن املؤكد ومن املؤلف، يعنيه الذي اللفظي املعنى بتحديد الخاصة
املشكلة هذه تكون أن ينكر أنه غري حقيقية، مشكلٌة هو الحارض بالزمن النص وصل أن
أن يؤكد أن بالطبع عليه فإن املوقف هذا يتخذ إذ وهو الهرمنيوطيقا، حقل يف داخلًة
عليه ويربهن يثبته أن املرء وبمقدور ومحدد وثابت مستقلٌّ يشءٌ هو اللفظي املعنى
معينة فلسفية فروٍض عىل يرتكز اللفظي املعنى عن التصور هذا مثل موضوعي، بيقنٍي
أو األساس، بالدرجة الواقعي» «املذهب فروض وهي أيدينا، عليها نضع أن بوسعنا
قوله هريش منه اقتبس والذي منطقية» «بحوث املبكر عمله يف هرسل فروض ربما
ويبقى مختلفة، عديدة قصدية ألفعاٍل محطٍّا يكون قد الواحد القصدي املوضوع بأن

منفصلة. ماهيًة أو مستقلة فكرًة املوضوع، نفس هو الحالة هذه يف املوضوع
مجرد إىل الهرمنيوطيقا واختزلنا النهاية، حتى نظرته يف هريش سايرنا إذا أننا غري
به أتى الذي املعقد التطور هذا كل جانبًا نزيح أن إىل الضطررنا فيلولوجية، مشكلة
اللفظي، املعنى عىل الفعيل التعرف بعملية صلة ذي غري بوصفه العرشين القرن فكر
يمكن التي الفيلولوجية التفسري مبادئ من مجموعٍة مجرد الهرمنيوطيقا وألصبحت
بتطورات نفسه يكرث أن دون يستخدمها أن القانون أو الدين رجل أو اللغة ملدرس
األنطولوجيا أو اإلبستمولوجيا أو الفينومينولوجيا يف أو اللغة فلسفة يف العرشين القرن
يجمع أن مرامه كان إذا جادامر أو هيدجر أو بهيجل يكرتث الذي ذا فمن الهيدجرية،
ولكن ملتون، Lycidas ل الثابت» اللفظي «املعنى أو الحقيقي» «القصد عن معلوماٍت
يف ذلك، اليوم؟ لنا بالنسبة Lycidas تعنيه أن يجب ما أو يمكن ما فهم مشكلة عن ماذا
يزدري» «لن بالطبع األدبي الناقد أن غري مهمته، وتلك األدبي، الناقد شأن هريش، رأي
حتى — للنقد الوحيد األساس وهو — «املفرس» به يقوم الذي املتواضع التكنيكي العمل
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التاريخ، وفوق الزمن تغريات فوق الثابت األصيل النقي املعنى إىل منرصًفا املفرس كان إذا
اليوم. لنا داللته عن بمعزٍل املقصود الحقيقي املعنى

وال فيلولوجية، مشكلة مجرد ليست األمر حقيقة يف الهرمنيوطيقية املشكلة ولكن
التطورات هذه بكل نرضب أن عىل أرسطية تعريفاٍت بضعة تحملنا أن بحاٍل يمكن
شاليرماخر عند الفهم نظرية بها أتت التي التطورات تلك الحائط، عرض الحديثة
التاريخي الفهم تعريف إىل الرامية اإلسهامات بتلك ناهيك وجادامر، وهيدجر ودلتاي
الحقيقة يف منفصٌل اللفظي املعنى أن هريش يزعم خارجه. أو الالهوت حقل داخل سواء
ملؤلفه بالنسبة املعنى يعنيه كان ما نميز أن األمر واقع يف نستطيع دمنا ما الداللة عن
هذا والتكرار، لإلعادة قابل موضوعي معنى وجود الستحال وإال لنا، بالنسبة يعنيه وما
يمكن الذهني املوضوع أن حقيقة إن مقبولة؟ حجة هذه هل ولكن هريش، يزعمه ما
باستحالة القائلة الدعوى أما أبديٍّا، ثابتًا شيئًا منه يجعل ال عديدة زوايا من يُرى أن
دامت ما منطقي» «دور يف تقع أي «دائرية» دعوى فهي ذلك عن تخلينا إذا املوضوعية
بني التمييز صواب أن غري السؤال، ذاتها هي والالتاريخية املوضوعية املعرفة إمكانية
ولكن !Validity عن«الصواب» بأكملها هريش نظرية صواب عليه يتوقف والداللة املعنى
الفصل هذا هل أو هريش؟ يفرتضها التي اآللية بالطريقة يعمل الفهم أن صحيٌح هل
يكون أن يجوز أال الفهم؟ فعل «بعد» قامت ا حقٍّ تأملية عملية هو والداللة املعنى بني
للتمييز ميثودولوجيا ُمَقنَّع، نيص نقد األمر حقيقة يف هو الهرمنيوطيقا من الشكل هذا

آخر؟ وفهم فهٍم بني تأمليٍّا
نظريًة مسبًقا، تفرتض بل تطرح، ال الهرمنيوطيقية النظرية هذه مثل أن يقينًا
الفهم)، يف كنظريٍة كفايتها مدى عن تُسأل أن (وينبغي نفسه! الفهم يحدث كيف يف
(أو صائب كتخمنٍي الفهم فعل «يبدأ هريش: يالحظ وكما الفهم، بعد تبدأ باألحرى إنها
استبصارات، لتوليد قواعد أو (حدوس) تخمينات لوضع مناهج ثمة وليس خاطئ)،
كما أو ونقدها.» تخميناتنا اختبار يف نبدأ عندما للتأويل امليثودولوجي النشاط يبدأ إنما
واختبارها، األفكار حيازة من كل عىل التأويل مبحث «يشتمل دقة: أكثر بطريقة يقول
هي تعد لم هريش عند فالهرمنيوطيقا تحقيق.»6 منطق عىل بل بناء منهٍج عىل ال ويقوم

.Validity of Interpretation. p. 207 6
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«هذا نقول: أن بواسطتها لنا يتسنى التي النظرية إنها التحقيق، منطق بل الفهم نظرية
ذاك.» وليس املؤلف يعنيه كان ما هو

للوصول واحد نسق تشييد وهو إليه: يصبو ما تحقيق يف بامتياز هريش نجح لقد
املعنى يجعل لكي أوًال: تكلفة؟ بأية ولكن نجح املوضوعي، للتحقيق القابلة املعاني إىل
وثانيًا: املؤلف، مقصد هو يكون أن دائًما يجب املحك أو املعيار أن إىل ذهب فقد محدًدا
فقد ثم ومن لإلعادة، وقابًال ثابتًا يكون أن بد فال موضوعيٍّا املعنى هذا يجعل لكي
شأن وال اليشء، نفس وأبًدا دائًما هو معنى، هو حيث من اللفظي، املعنى أن إىل ذهب
يمكن مما الدعاوى هذه هل ولكن الفهم، عملية يف نجده كما لنا بالنسبة باملعنى له
وعىل األساس، بالدرجة أرسطية إبستمولوجية فروض عىل يرتكز منها كثريًا إن قبوله؟

فلسفية. أسٍس عىل ذاتها هي تربيرها يتوجب للمعنى نظريٍة
فهم يف للتحقيق كمنطٍق الهرمنيوطيقا لتعريف هريش إعادة ا حقٍّ أسهمت هل ترى
مفرًطا؟ تبسيًطا املشكلة بسطت تراها أو وتعقدها؟ اتساعها يف الهرمنيوطيقية املشكلة
حدث»، هو حيث من الكلمة حدث هو الهرمنيوطيقا «موضوع أن Ebeling إيبلنج يرى
اللغة، يف مشاركتنا طبيعة وعن الواقع عن السؤال إىل عميًقا الهرمنيوطيقا تُوِغل وبذلك
من آخر ملجال تُرتك أن يمكن هي الهرمنيوطيقية؟ املشكلة من الصيغة لهذه حدث فماذا
متضمنات عن هريش بها يتغافل التي البساطة إن اللغة؟ فلسفة مثل البحث، مجاالت
للهرمنيوطيقا يقرتحه الذي الضيق التخصيص بأن لتشري اللغة وفلسفة الفهم نظرية
لو مثًال الالهوت مجال يف وتضيق الهرمنيوطيقا مشكلة تتقلص وكم الحكمة، إىل يفتقر
نفسه يطرح السؤال أن غري للمؤلف! املحتمل اللفظي املعنى كشف بمجرد قنعت أنها
يوصل أن يحاول بولس القديس كان هل مثًال: بولس القديس عند املعنى طبيعة عن للتو
القديس عند األمر هذا يف الحكم معايري نجد أن يمكن هل ماذا؟ أم جديًدا، ذاتيٍّا فهًما
أن يمكننا أساس أي فعىل فعًال، موجودة املعايري هذه مثل أن زعمنا وإذا نفسه؟ بولس
مرة الحارض إىل أدراجنا عدنا قد نحن وها صحيحة؟ املعايري هذه كانت إذا ما نقرر
املعايري فحتى ونؤكدها: نربزها أن تستوجب التي هي بالتحديد النقطة هذه وإن ثانية،
التاريخية القماشة من مصنوعة هي للموضوعية الالزمة واملعايري باملوضوعية الخاصة
التعقد ذلك تعقد، من الهرمنيوطيقا مشكلة تحمله مما بعٌض ذلك نعيشه. الذي للحارض

تجاهله. عىل ندري أن دون ويحثنا للهرمنيوطيقا الضيق التعريف يتجاهله الذي
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عن املدافعون هناك الجانبني أحد فعىل الهرمنيوطيقا، مجال يف النزاع يميض هكذا
ملعايري النظري املصدر أنها عىل الهرمنيوطيقا إىل ينظرون الذين والتحقق املوضوعية
رصًدا الفهم حدث يرصدون الذين الفينومينولوجيون هناك اآلخر الجانب وعىل التحقيق،
كل قصور عىل وبالتايل «الحدث»، لهذا التاريخي الطابع عىل ويؤكدون فينومينولوجيٍّا،

املوضوعي». و«الصواب املوضوعية» «املعرفة دعاوى
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عرش الحادي الفصل

النقدية اهلرمنيوطيقا هابرماس:

اآلالت بني آلًة ذاته هو أصبح حتى األدوات ويطور اآلالت يصنع اإلنسان زال ما
ويدور بأمرها يأتمر لها عبًدا صار أنه ذلك بعد واألدهى األدوات، بني وأداًة

أفرزته. الذي الجديد القهر مجال يف ويرزح أفرغته، الذي خ املدوِّ الفلك يف

عىل ُمنصبٍّا جادامر حتى شاليرماخر منذ تطورها خالل التأويلية النظرية اهتمام ظل
والنص، املفرس بني ما تفصل التي والثقافية التاريخية الفجوة عبور) عدم (أو عبور
يبدو إذ وذبولها؛ َوْهنها جرثومة يحمل قد النظرية جانب من الرتكيز هذا أن غري
أن إال دور، لها يعود ولن وجودها مربر ستفقد الفجوة زوال فور الهرمنيوطيقا أن
(١٩٢٩م) Jurgen Habermas هابرماس يورجني األملاني االجتماع وعالم الفيلسوف
إىل هابرماس ينتمي التطبيق. أو النظرية حيث من سواء جديًدا طريًقا للهرمنيوطيقا شق
التي فرانكفورت بمدرسة يُعرف ما أو االجتماعي» البحث «معهد مفكري من الثاني الجيل
للعلوم الناشئة املناهج وبني املاركسية الفلسفة يستلهم الذي الفكر بني باملزج اشتهرت
االجتماعي الواقع نقد إىل اهتمامها وانرصف ذاته، يف غايًة النقد وجعلت االجتماعية،
معينة.1 اجتماعية بمواقف الصلة وثيق هو حيث من الفكر نقد أو (السيايس-االقتصادي)،
مدرسة عليها تقوم التي الفكرية األسس نفس عىل فلسفته هابرماس شيد
يف عرضٌة نتاٌج وهو املجتمع، نتاج هي املعرفة أن وأهمها عامة، بصفة فرانكفورت
هذا بكشف كفيٌل النقدي التأمل وأن والتيشء، والتعمية للتزييف األحيان من كثري

اإلسكندرية، والنرش، الطباعة لدنيا الوفاء دار فرانكفورت، ملدرسة النقدية النظرية حسن، محمد حسن 1

ص٧. ٢٠٠٢م، األوىل، الطبعة
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والعلم «التقنية كتابه هابرماس أصدر ١٩٦٨م عام ويف التيشء، هذا عىل والتغلب الزيف
ذو «اإلنسان كتابه يف (وبخاصة ماركوز هربرت أفكار من فيه أفاد وقد كأيديولوجيا»،

فرانكفورت. مدرسة تطور مراحل من الثانية املرحلة وافتتح الواحد») البُعد
الثانية، العاملية الحرب بعد وخصوًصا أملانيا، يف التحديث مجهودات هابرماس شهد
السؤال يكبت والسيايس الثقايف الخطاب حيث بالعقالنية، املسرتشد البناء مرحلة وعايش
يتخذ أملاني وفلسفي ثقايف تقليٍد يف االستمرار اختيار إىل ذلك دفعه وقد النقد، ويُقيص
األفكار لتفكيك أداًة الفلسفة من ويجعل املوجه، مبدأه والنقد والنفي «السلب» من
مكينًا.2 نظريٍّا عداءً له يُِكنُّ الذي الوضعي الفكر وملحاكمة واملتداولة، الرائجة واملعتقدات
أجيالها، بمختلف فرانكفورت مدرسة قلب يف الوضعي للفكر العداء هذا تََجذََّر
هذا تُسريِّ التي واالجتماعية والتاريخية النظرية األسس كشف األكرب هاجسها وصار
من استدعى الذي األمر األسس، هذه تتبطن التي القوة» «إرادة عن اللثام وإماطة الفكر،
العلمية النزعة تلك (جينيالوجيا) أصول عن التنقيب جميًعا فرانكفورت مدرسة أقطاب

الوضعية. املذاهب لدى املتطرفة

ماركوز هربرت (1)

رأسها وعىل االستقطاب، أشكال كل لنقد مؤلفاته من العديد ماركوز هربرت كرس
الوجه هي التكنوقراطية باعتبار والتقني، املتطرفة) العلمية (النزعة العلموي االستقطاب
فإن سادًة، الفالسفة من يجعل أن أراد أفالطون كان «فإذا الوضعية، للفلسفة اآلخر

املجتمع».3 إدارة مجلس املهندسني من يجعلوا أن يريدون التكنوقراطيني
اشتقاقها حيث من «الوضعية» أن عىل ماركوز يؤكد والثورة» «العقل كتابه يف
معناهما يف يُفَهما أن يجب أمران وهما ،Positivism والقبول» «اإليجاب مذهب تعني
الثورة بعد بالذات فرنسا يف عرش التاسع القرن سياق يف واأليديولوجي السيايس
الرضا موقف منها والوقوف الراهنة األوضاع قبول يعني كان «اإليجاب» إن الفرنسية.

١٩٩١م، البيضاء، الدار املعارصة، النقدية الفلسفة يف والتواصل الحداثة أفاية، الدين نور محمد 2

ص٧-٨.
ص٨٢-٨٣. ١٩٩٩م، بريوت، الطليعة دار املعارص، الفلسفي للفكر الجديدة املناحي يفوت، سالم 3
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عارصها أخرى فلسفاٌت لواءه تحمل كانت الذي «النفي» أو للرفض خالًفا واملنارصة،
فلسفة أبرزها خارجها، أو فرنسا يف الوضعية، رائد (١٧٩٨–١٨٥٧م)، كونت أوغست
االتجاه وهو والتناقض، السلب فكرة عىل ترتكز كانت التي (١٧٧٠–١٨٣١م) هيجل
عىل يقف كي تعديله مع بعد فيما (١٨١٨–١٨٨٣م) ماركس فيه سار الذي ذاته
سيمون سان كفلسفة فرنسا يف الخيالية االشرتاكية الفلسفات عن فضًال هذا قدميه،
تستند اشرتاكياٌت إنها الفوضوي، (١٨٠٩–١٨٦٥م) برودون ومذهب (١٧٦٠–١٨٢٥م)
النظم ومن الراهنة األوضاع من الرفض موقف تتخذ رافضة اجتماعية فلسفٍة إىل
الوضعية فيه اقرتنت الذي الوقت يف جذريٍّا تغيريًا تغيريها إىل وتدعو القائمة، االجتماعية
اإلعجاب فإن لذا موجود؛ هو وما قائم هو ما إطار يف اإلصالح إىل بالدعوة كونت مع
سياق السياق، هذا يف إال يُفهما أن يمكن ال املفكر هذا لدى الفلسفة ومعاداة بالعلم
التي االجتماعية الفلسفية املذاهب يف متمثلة والرفض السلب فلسفات عىل املرير الهجوم

أملانيا. يف الهيجيل واليسار هيجل فلسفة ويف فرنسا، يف انتشاًرا عرفت
الخصم استحضار يف أي نقيضها، ضوء يف إال الفهم حق كونت وضعية تُفهم ال
النقدية االتجاهات عىل واٍع فعل كرد جاءت فقد تواجهه، الفلسفة هذه كانت الذي
فلسفة بأنه النقدي، قوامه بسبب مثًال، هيجل مذهب فوصفت وأملانيا، فرنسا يف الهدامة
وهو املستقل، العقل معايري وفق الواقع قياس وتحاول معقول، ال واقع أي تنفي سلبية
ألنها الفعيل؛ واقعها معرفة دون من األشياء إمكانيات عن وبحث القائم للنظام تحدٍّ
هذه يف استنتاجه يمكن ال الذي الفعيل العمق إىل تصل وال املنطقية الصور عىل تقترص
عىل األشياء تنكر) (أو «تنفي التصوري، بنائها إىل نظًرا السلبية، الفلسفة إن الصور،
يُنظر حني الراهنة، الحالة أو القائم، الوضع تؤلف التي الواقعة فاألمور عليه، هي ما
عملية داخل زائلة صوًرا تصبح أي عارضة، محدودة سلبية تصبح العقل، ضوء يف إليها
والوضعية عرش التاسع القرن وضعية بني االرتباط ويتجىل تجاوزها.»4 إىل تؤدي شاملة
هي تصبح بحيث التجربة مكانة ورفع الواقعة األمور نحو الفكر توجيه يف املحدثة

معرفة. كل يف والفيصل املعيار
إال فهمه يمكن ال أي سجايل، اسٌم (اإليجابية) الوضعية اسم أن ماركوز يرى هكذا
يتبنيَّ حينئٍذ يحاربه، الذي الخصم باستحضار إال يُفهم ال أي واختاليف، خاليف سياٍق يف

ص٣١٣. ١٩٩٧م، بريوت، زكريا، فؤاد د. ترجمة والثورة، العقل ماركوز، هربرت 4
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تكون أن تريد نظرية إىل فلسفية نظريٍة من التحول ذاك عىل للداللة نُحت أنه للمرء
بدًال النظام تأكيد يعني كونت عند االجتماع علم يف التأمل محل املالحظة فحلول علمية،
الحر، الفعل من بدًال الطبيعية القوانني سلطة يعني وهو النظام، عىل خروج أي من

النظام. اختالف من بدًال والتآزر
تطور تعكس البُعد، أحادية فلسفة بأنها آخر موضع يف الوضعية ماركوز ينعت
طبٌع إذن ثمة فيه، التكنوقراطية الرقابة وأشكال الجديد البُعد األحادي املجتمع
واملعرفة الفكر صدق فربط علمي، وتطرف وضعيٍّ جنوٍح لكل مالزٌم أيديولوجي
بأن واالعتقاد والدقة، اليقني نموذج الفيزيائية العلوم وجعل الواقعي، باختبارهما
الواقع معايري انتصار عىل عالماٌت كلها النموذج، بذلك باالحتذاء منوٌط املعرفة تقدم
يميز ما فإن لذا ومصالح؛ ومنافع أدواٍت عالم إىل العالم يتحول حيث التكنولوجي
وافتقاد والفعالية الرفاه هو التقني التقدم عىل ويشهد املتقدمة الصناعية الحضارة
ميكنة طريق عن الفردية إلغاء من عقالنية أكثر هو ما ثمة «وهل الفردية، الحرية

ذلك؟»5 رغم والشاقة اجتماعيٍّا الرضورية األعمال
والحريات الحقوق وحتى التكنولوجي، النظام لغة هي واإلنتاجية الفعالية لغة إن
وحيويتها أهميتها تقل الصناعي املجتمع من األوىل املراحل يف أساسيًة عوامل كانت التي
والكالم الفكر حرية كانت «فقد التقليدي: مضمونها من وتفرغ تقدًما، أكثر مرحلٍة يف
وهي تهدف، — عنه وتذود تخدمه كانت الذي الحر املرشوع شأن شأنها — والضمري
ثقافٍة وتبني بالية وفكرية مادية ثقافة ترك إىل نقدية، أفكار من جوهرها يف املكونة
املؤسسات، صفة والحقوق الحريات تلك أخذت وعندما وعقالنية، فعاليًة أكثر أخرى
اإلنجاز إن واحدة، وبكلمٍة مصريه، منه، يتجزأ ال جزءًا أصبحت الذي املجتمع شاطرت

املقدمات.»6 يموِّه
عىل العقالنية صفة يضفي مجتمٌع بأنه املعارص الصناعي املجتمع ماركوز يصف
وعىل الرفاه زيادة عىل قادرٌة ناجعٌة، منتجٌة، حضارٌة تسنده مجتمًعا باعتباره الالعقالنية،
وما رضورة، إىل كمايلٌّ هو ما وتحويل الحاجة، عىل زائٌد هو ما عىل الحاجة صفة إضفاء

بريوت، اآلداب، دار منشورات طرابييش، جورج ترجمة الواحد، البعد ذو اإلنسان ماركوز، هربرت 5

ص٣٧. ١٩٨٨م، الثالثة، الطبعة
ذاتها. الصفحة السابق، املرجع 6
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والروح للجسم بُعٍد إىل اليشء عالم القائمة الحضارة تحول ما وبمقدار بناء! إىل هدميٌّ هو
يف أنفسهم عىل يتعرفون فالناس إشكاليٍّا، بالذات االستالب مفهوم يصبح اإلنسانيني،
االستقبال، الدقيق التلفزيوني وجهازهم سيارتهم يف روحهم جوهر ويجدون بضائعهم،
تبدلت قد بمجتمعه الفرد تربط التي اآللية إن الحديثة، الطهي وأدوات األنيق بيتهم ويف
َولََّدتها.7 التي الجديدة الحاجات قلب يف مكانها تحتل االجتماعية والرقابة نفسها، هي
جديد، بمعنًى تكنولوجيٌة أشكاٌل هي االجتماعية الرقابة من السائدة فاألشكال
إخضاع يف أسهما قد واإلنتاج التدمري جهاز وفعالية التقنية البنية أن فيه شك ال ومما
نفسه العقل عن تعبريًا اليوم غدت التقنية الرقابة ولكن الحايل، العمل لتقسيم السكان
تناقض كل إن بحيث االجتماعية، املصالح ولكل الجماعات لكل خادًما أصبح الذي
الجديد التقني املجتمع يف املرء يخضع مستحيلة، تبدو معارضة وكل عقالنيٍّا ال يبدو
القوانني هو موضوعي»، أشياء «نظام ل املرء تُخضع التي تلك التبعية: من جديٍد للوٍن
أيًضا هو املوضوعي» األشياء «نظام كان ولنئ … وغريه السوق وقوانني االقتصادية
العقالنية، من أكرب درجٍة عىل اآلن تعتمد السيطرة فإن ونتائجها، السيطرة صنع من
املوارد أنجع وبصفة نفسه الوقت يف ويستغل الهرمية، بنيته عن يدافع مجتمٍع عقالنية

االستغالل. هذا أرباح باستمراٍر متعاظٍم نطاٍق عىل ويوزع والفكرية الطبيعية
يعانيه ما عىل عقالنيًة صبغًة تضفي املعارصة التكنولوجيا «إن ماركوز: يقول
اإلنسان يكون أن «تقنيٍّا» يستحيل أنه عىل الربهان وتقيم الحرية، يف نقٍص من اإلنسان
اليوم نفسه يطرح ال الحرية نقص إن وبالفعل، حياته، أسلوب يختار وأن نفسه سيد
واقع عن باألحرى يعرب وإنما سياسية، صبغٍة ذات واقعٌة أو عقالنية، ال واقعٌة أنه عىل
من يزيد كما ورفاهيتها الحياة رغد من يزيد تقني لجهاٍز خاضًعا بات اإلنسان أن
هي وإنما اتهام، موضع السيطرة تضع ال التكنولوجية العقالنية إن العمل. إنتاجية
أُضيفت وقد استبدادي كيلٍّ مجتمٍع عىل يطل للعقل األداتي واألفق باألحرى، تحميها

العقالنية.»8 الصفة عليه
كما والرائحة، والطعم اللون عديم محايًدا شيئًا ليست التقنية أن إذن يتبني
أو وضٌع أو منطٌق إنها العلم، هي نظريٍة ملمارسٍة عميل تطبيٍق مجرد ليست أنها

ص٤٥. السابق، املرجع 7
ص١٩٠. السابق، املرجع 8
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هي بل اإلنسان، يد يف عمٍل ووسائل وأدواٍت آالٍت ليست أيديولوجي، أو فلسفي موقٌف
النظام وأيديولوجيا التقني التقدم عرص وتكشف السيطرة منطق تكرس ووسائل أدواٌت

التكنولوجي.
هيدجر وموقف هابرماس، ثم ماركوز عنه دافع الذي املوقف هذا بني مشابهاٌت ثمة
العرص وألن التقنية»، «الوضعية هي الحديثة لألزمنة األساسية الوضعية يعترب الذي
أنماط من نمٌط أو الوجود كيفيات من وكيفيٌة الحقيقة أشكال من شكٌل فالتنقية ، تقنيٌّ
الذي املاركيس للموقف خالًفا التقنية، حيادية» «ال ب القول يف يصب موقٌف إنه تجلياته،

للعلم.9 تطبيٍق مجرد يعتربها

كأيديولوجيا والعلم التقنية (2)

نزيًها! وليس محايًدا وليس بريئًا ليس العلم أن هابرماس يرى
باملعنى قوة إرادة أي السياسة، حسابات تتلبسه التقنية العقالنية سياق يف فالعلم
املذاهب نقد يستلزم الذي األمر النهار، واضحة إىل وإخراجها تعريتها تنبغي النيتشوي
تعبرياٍت جميًعا بوصفها التقنية، والنزعة Scientism املتطرفة العلمية والنزعة الوضعية
حتى العلم تحنيط إىل تميل فهي الوضعية أما التقنية، للحداثة املكونة األيديولوجيا عن
حلوًال ويقدم املمكنة األسئلة كل عن وثوقيًة أجوبًة يقدم دوجماوي جديٍد ديٍن إىل ليتحول
للمعرفة العميل التطبيق اعتبار إىل امليل فهي التقنية النزعة وأما املشكالت، لكل ناجعًة
العلمية، للمعرفة محايًدا عمليٍّا توظيًفا واعتباره املجتمع، بتقدم الكفيل وحده هو العلمية
اإلبداعية طاقاتهم فتقمع وأدوات، وسائل إىل أنفسهم البرش تحول التقنية أن متناسية
عىل املرشوعية إضفاء يف أساسيٍّا دوًرا تلعب أيديولوجيا فهي املعنى وبهذا والتحررية،

التقنية.10 العقالنية عىل القائم الحديث والسيايس االجتماعي النظام
الشكل لوصف «املعقولية» مفهوم استخدام يف فيرب ماكس إىل الفضل ويعود
البريوقراطية واألنماط للمبادالت الربجوازي والنمط االقتصادي، للنشاط الرأسمايل
القرار ملعايري تخضع التي املجتمعية املجاالت توسيع تعني العقلنة فإن وعليه للسيطرة؛

ص٩٠-٩١. املعارص، الفلسفي الفكر يف الجديدة املناحي يفوت، سالم 9

ص٩١-٩٢. نفسه، املرجع 10
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وإضفاء االجتماعية الحياة وميكنة االجتماعي العمل تصنيع بموازاة تسري والتي العقيل،
هو املتقدمة الصناعية الحضارة يميز ما إن اإلنسان، حياة عىل والتقنية اآللية الصفة
والتخطيط العقلنة عداد يف تُحرش املستويات، املتعددة الرقابة من أشكال تحت رزوحها

معقلنة. و«أهداٍف» «غايات» تحقيق كلها املتوخية والرتشيد
صيغة إضفاء عملية بموازاة تتم للمجتمع املتزايدة «العقلنة» أن هابرماس ويؤكد
مؤسسات يف والتقنية العلم يتدخل ما فبقدر والتقني، العلمي التقدم عىل املؤسسة
للمجتمع الوحيد املعبئ هي اإلنتاجية تغدو كمؤسسات، طابعها ويُفقدانها املجتمع

مصلحة. كل فوق نفسها وتضع
تكييًفا ويكيفه فيرب، ماكس استخدمه مثلما العقلنة، مفهوم هابرماس يحول هكذا
وهابرماس، األخري، هذا مع األمر كان كما رأسه عىل وليس قدميه، عىل يسري يجعله
الفيربية، صيغتها يف للمعقولية الصوري الطابع انتقد الذي ماركوز أثر يقتفي هنا،
متوخيًا رأسمالية مؤسسٍة رئيس يقرره عقيل نشاط حدود يف تتم عمليٍة مجرد وكأنها
خلف أن يرى فهو والتقنية، العلم معايري إىل استناًدا عملية وأغراض غايات تحقيق منه
السيطرة مجال توسيع إىل تسعى ثاوية سياسية إرادة ثمة املظهرية «املعقولية» هذه
يتمثل للسيطرة منطٌق بها) ويحل (يباطنها يحايثها تكنولوجي عقالنية فكل وعقلنته،
وضع عىل تقوم القبيل هذا من معقوليٌة دامت فما األشياء، لنظام اإلنسان إخضاع يف
األنظمة وتهيئة املالئمة التكنولوجيا واستخدام أفضلها، عن بحثًا بينها واالختيار الخطط
التفكري، عن غفلٍة يف يتم شيئًا تبقي فإنها ومحددة، ثابتة غاياٍت لبلوغ واملواتية املناسبة
سوى تخدم لن القبيل هذا من معقولية الكربى، االجتماعية املصالح من خلسٍة ويف
عىل أو الطبيعة عىل السيطرة من نوًعا تفرتض إنها التقني، والتحكم التسيري عالقات
فإن لذا رقابة؛ إىل يتحول غايات، لنفسه يضع حينما العقيل النشاط أن ذلك املجتمع،
رشعيتها، لها مؤسسٍة إىل السيطرة تحويل األمر نهاية يف تعني الحياة رشوط «عقلنة»
ثم ماركوز يوجهه الذي النقد جوهر هو وهذا سياسية، رشعية أنها إىل ينتبه ال والتي

فيرب. ماكس إىل هابرماس
طابعها تفقد أن إىل السيطرة تتجه صناعيٍّا املتقدمة الرأسمالية املجتمعات ففي
تتخىل أن دون من «املعقلنة»، السيطرة من نوٍع إىل لتتحول واملسيطر املعيمن القمعي

طابعها. عن ذلك مع
يف تتمثل وتجلياٍت مظاهر لنفسه يتخذ بل تماًما، يختفي ال القمعي الطابع أن غري
منطقه، يف الكيل واندماجهم والتوزيع اإلنتاج جهاز نري تحت وُرُزوِحهم األفراد خضوع

235



الفهم فهم

من جديًدا رداءً نفسه عىل يُضفي ألنه ذلك؛ لكل القمعي الجوهر يعون ال األفراد أن إال
ما هو املتزايدة اإلنتاجية يف والتحكم الطبيعة عىل السيطرة بأن الزعم مفاده الرشعية،

الرغيد.11 العيش رشوط لألفراد يضمن سوف
والتقني العلمي التقدم مميزات إحدى هو والذي اإلنتاج، قوى تعاظم فاق لقد
نحٍو عىل مسبًقا، وبُنيت، ُركبت قد الحديث العلم ومبادئ والحدود، النسب كل املعارص،
يجدد الذي اإلنتاجي الرقابة عالم طرف من مفاهيمية كأدواٍت استخدامها معه يمكن
النظرية اإلجرائية النزعة اندمجت أن ذلك نتيجة من وكان أوتوماتيكية، بصفٍة نفسه
عىل الباب فتح الذي العلمي، املنهج قدم وهكذا بها، وامتزجت العملية اإلجرائية بالنزعة
مجموع أيًضا قدم ولكنه بحتة، مفاهيم الطبيعة، عىل الفعالة السيطرة أمام مرصاعيه
خالل من الفاعلية مطرد نحو عىل اإلنسان عىل اإلنسان سيطرة سهلت التي األدوات
خادًما وحياده، بقائه عىل بمحافظته النظري، العقل أصبح ولقد الطبيعة، عىل السيطرة
قائمة، السيطرة تزال ال واليوم لكليهما، مفيًدا التالقي هذا كان ولقد العميل، للعقل
تكنولوجيا، بوصفها خاص وبوجٍه التكنولوجيا، بفضل شموًال أكثر طابًعا أخذت وقد
الثقافة. دوائر كل إىل امتدادها خالل من السياسية السلطة ابتالع تربر فالتكنولوجيا

واملصلحة املعرفة (3)

فيه صدر الذي العام نفس يف (أي ١٩٦٨م عام صدر الذي واملصلحة» «املعرفة كتابه يف
وذلك النقدية، لتأويليته العريضة الخطوط هابرماس رسم كأيدلوجيا») والعلم «التقنية
واملصلحة األداتية، أو التقنية املصلحة أقسام: ثالثة إىل البرشية املصلحة م قسَّ عندما

التحررية. واملصلحة العملية،
وتستخدم التجريبية، العلوم تحكم التي تلك فهي األداتية أو التقنية» املصلحة «أما
الطبيعية، للعلوم األداتية املعرفة تستخلص لكي للوضعية اإلمبرييقية-التحليلية املناهج
التقني، لالستغالل قابليتها يف تكمن داللتها أن هو التجريبية العلوم عبارات يميز ما إن

التقنية. واملصلحة التجريبية املعرفة بني االرتباط رس هو وهذا

ص٩٣-٩٤. املعارص، الفلسفي الفكر يف الجديدة املناحي يفوت، سالم 11
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التأوييل، املنهج وتستخدم البرش، بني التواصل فمجالها العملية» املصلحة «وأما
العملية. املعرفة لتنتج

النظرية فتستخدم واالنعتاق) للتحرر الرامية (املصلحة التحررية» املصلحة «وأما
والوهم. الزيف من اإلنسان تُحرر بمعرفٍة تظفر لكي النقدية

اليشء بعض أعمق موضٍع يف النقدية الهرمنيوطيقا يضع هابرماس أن والحق
املصلحة من «التحرري» النطاق ضمن يدرجها أنه بمعنى التقليدية، الهرمنيوطيقا من
العامة الروح عن تشذ ال هابرماس يقرتحها التي النقدية والهرمنيوطيقا البرشية،
وبرنامج والتطبيق النظرية من فعاٌل ُمركٌب فهي فرانكفورت، مدرسة يف البحث ألسلوب

للمعرفة.12 االجتماعي للبناء القمعية التأثريات يضاد أن غايته العمل

هابرماسوجادامر بني الفكرية املعركة (4)

لهابرماس يَُقدَّر ولم املعرفة، نقد هو السائد الطابع ظل واملصلحة» «املعرفة كتاب يف
نقد من بالتايل ويتحول ودائم، جاد بشكٍل والعملية النظرية بالهرمنيوطيقا ينشغل أن
املعارك أطول (لعله عنيف سجاٍل يف جادامر مع اشتباكه بعد إال اللغة، نقد إىل املعرفة
هابرماس نجد الجدل هذا يف الزمن)، من عقوٍد عدة استمر إذ الحديث؛ التاريخ يف الفكرية
فالرتاث (التقليد/اإلرث)، الرتاث لسلطة والتأويل الفهم إخضاع إىل ميله جادامر عىل يأخذ
تحريفاٍت يحوي وعاءٌ هو ماركسية) خلفية ذي مفكر كل نظر (ويف هابرماس نظر يف
ليس الرتاث أن ذلك عىل زد والتَّْشِييء، والتعمية الزيف قلبه يف ويختزن هائلة أيديولوجيًة
العقالني، والتفكري التعقل يحدثه الذي للتمزق عرضٌة فهو ثابتًا، موصوًال متصالٍّ شيئًا
يف حقيقيٌة مصالح ثمة واالنقالب، القطيعة من ألوانًا تخلق التي بالتمزقات ميلءٌ وهو
الفهم بأسس نُلم أن يكفي ال بحيث الرتاث عليها ينطوي عامة، بصفٍة العلم ويف املنهج،
الرتاث هذا كان إذا وبخاصٍة الرتاث ربقة من انعتاق يلزمنا خالص، يلزمنا بل ودعائمه

قمعيٍّا.

منشورات الحيدري، إبراهيم د. مراجعة صقر، حسن ترجمة واملصلحة، املعرفة هابرماس، يورجني 12

ص٣٧٢–٣٧٩. ٢٠٠١م، أملانيا، كولونيا، الجمل،
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واكتفائه التأوييل املنهج يف التنظري عن جادامر إحجام من هابرماس سخر كما
الذي األمر اآلفاق»، و«التحام «اآلفاق» مثل من التجريد يف موغلٍة مفاهيم عرض بمجرد

الوضعيني. جانب من واالزدراء التهكم من لوابٍل الهرمنيوطيقا استهدف
الذي التحيز) (أو املسبق والحكم وبرأها، جادامر عنها دافع التي السلطة أما
أن ذلك والنقد، التفنيد من قسطهما ناال فقد هيدجر، أراد كما للفهم أداة منه جعل
وقيوًدا عثراٍت تكون ما كثريًا تراثنا من نترشبها التي السبقية األحكام يرى هابرماس
أن من بد ال والتأمل، العقل باسم النقدي للتمحيص نخضعها أن وينبغي العقل، عىل
ألطروحات السطحي والقبول الظاهرية الطبيعة مواجهة يف وسلطانه العقل طاقة نضع
واستحالته، املسبقة األحكام من التخلص بعبثية القائل املبدأ أما وُسبله، وطرائقه الرتاث
أن يؤكد الذي هابرماس نظر يف خاطئ مبدأ فهو هيدجر، عن جادامر أخذه والذي
جادامر كان وإذا النقدي، املنهج طريق عن التحيزات تقهر أن الهرمنيوطيقا بإمكان
بينهما الفوارق ويذيب الذاتية والنزعة املوضوعية النزعة بني التوتر يزيل أن حاول قد
الهرمنيوطيقا يف املوضوعية حكم ثانية مرًة أعاد قد هابرماس فإن االشتباك، ويفض

سلطانها. لها ورد
للوجود مكافئًة وجعلها هيدجر بها تعبد التي الهيدجرية التعويذة تلك اللغة، وأما
واالستالب، والخرافة الزيف قلبه يف يختزن أيدلولوجي كياٌن هابرماس نظر يف فهي ذاته،
يتم لم ما منه جدوى ال اللغة فهم فإن كابتًة قمعيًة اللغة يف األيديولوجية كانت وإذا
االنعتاق وبني اللغة خالل من الفهم بني فرٌق ثمة وتمحيصها، األيديولوجيات من التحقق
مجرد من بكثرٍي أهم املوقف بتصحيح السياسية املبادرة أن املتيقن ومن اللغة، من
ارتباطها من بل اللغة استعمال من تأتي ال اللغة تشويهات أن ذلك األلفاظ، تفسري
إليه، متفطنني وغري عنه غافلني املجتمع أعضاء يظل ارتباط وهو وبالسلطة، بالعمل
ال الحوار كان وإذا فهم، سوء مجرد وليس للفهم منظٍم تشويٍه عىل ينطوي إذن األمر
أن يجب وتفكيكها األيديولوجيا كشف فإن الغفلة وهذه التشويه هذا عىل للتغلب يكفي
مجرد وليس Explaining «التفسري» ب املعنية اإلجراءات من التفايفٍّ مساٍر خالل يمر

.Understanding «الفهم»
هابرماس بني الطويل السجال يف جرت التي الصغرى املناوشات بعض هذه
أساًسا ليصبح جادامر تأويلية من القلب إىل ينفذ هابرماس جدل أن فالحق وجادامر،
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هي جادامر تأويلية يف الجذرية املشكلة أن هابرماس يزعم النقدية، هابرماس لتأويلية
وأصيل، صادٌق حواٌر هو وأخرى، ذاٍت بني أو وموضوع، ذاٍت بني حواٍر كل أن يظن أنه
احتمال حسبانه يف جادامر يضع لم حقيقي، التحام هو أفقني بني التحاٍم كل أن ويظن
الجارية والتفسري الفهم لعبة أن بخلده يَُدر ولم زائف، وإجماٍع زائٍف حواٍر وجود
قد والتي واملشوهة، والعنيفة املسيطرة األيديولوجية القوى تفسدها أن يمكن املتدفقة
يف جادامر مع هابرماس يتفق أنفسهم، الالعبون يحسها وال يراها ال بحيث وتدق تشف
التي الحرية هذه أن يرى ولكنه قوتني، بني حرٍّا متبادًال تفاعًال يكون أن يجب الحوار أن
حتى األيديولوجيا بعدوى الحوار يُصاب إن فما الصميم، يف مهددٌة الحوار عليها يقوم
األيديولوجيا بإمكان زائًفا، اتفاًقا الحوار إليه يفيض الذي االتفاق ويُصبح حريته تنهار
مقوالت (أي Horizon «األفق» وتتخلل كليٍّا، World View العالم» «نظرة تتخلل أن
إىل تتسلل أن أيًضا األيديولوجيا بإمكان أن غري وراءها)، نرى أن يسعنا ال التي الفهم
وهي اللغة، تصبح وهكذا ولحمتها، اللغة سدى يف نفسها وتسلك ذاتها اللغة نسيج
يف جادامر يبدو وهكذا األيديولوجية، للعدوى حاملًة الجادامري، للحوار الرضورية األداة

ملوثة. جراحيٍة آالٍت حقيبة يحمل خطٍر لجراٍح الكاريكاتورية الصورة
اللغة، لعبة ممارسة تعني التأويل لعبة ممارسة أن يف جادامر مع هابرماس ويتفق
والتحريف، والعنف السيطرة ممارسة تعني هابرماس عند اللغة لعبة ممارسة أن غري
تقف أن من لها بد فال وتقصدها الحقيقة إىل تتجه أن الهرمنيوطيقا شاءت وإذا
غري خارجي مالحٍظ موقف يتخذ أن من للمؤول بد ال موضوعي، كُمشاهٍد اللعبة خارج
التي الرشيرة واألفاعيل املشئومة العمليات تلك بدقٍة ص يُشخِّ أن يستطيع حتى مشارك
«نظرة إىل تترسب واللغة األيديولوجيا من كالٍّ إن وحيث واللغة، األيديولوجيا ترتكبها
نقطًة يجد أن هابرماس عىل كان فقد نقدي مفكر أعتى لدى حتى World View العالم»
أنه تبني وقد واللغة، لأليديولوجيا املحجبة األرسار يفض أن منها يستطيع أرشيميديًة
من نقطتني يكتشف أن استطاع هابرماس أن ذلك نفسه؛ أرشيميدس من حظٍّا أسعد
املاركيس والنقد الفرويدي النفيس التحليل بالتحديد: وهما واحدة، نقطًة ال النقاط تلك
من النابعة األدواء لعالج نموذًجا يقدم فهو الفرويدي النفيس التحليل أما لأليدولوجيا،
يشجع النفيس املحلل إن العالم. بنظرة واللغة األيديولوجيا تلحقه الذي املنظم التشويه
كذلك الالشعورية، والدوافع الذكريات عن الناجمة العلل مداواة عىل الكالم، بلغة مرضاه،
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تناهض أن عىل الخطاب، بلغة البرشية، تشجع أن النقدية الهرمنيوطيقا عىل ينبغي
املعرفة. عليه تنطوي الذي والتَّْشِييءَ والزيَف القمَع

فرانكفورت مدرسة لفكر أسايسٌّ رافٌد وهو األيديولوجيا، نقد يف املاركيس الرتاث وأما
البنية إىل والنظر للمجتمع التحتية البنى إىل للنفاذ آخر نموذًجا يقدم فهو عامة، بصفٍة
يحدد ال «الوعي األملانية»: «األيديولوجية كتابه يف ماركس يقول للمعرفة، االجتماعية
والتعبري الوعي من املختلفة الرضوب بني أنه غري الوعي.» تحدد التي هي الحياة الحياة،
عىل ومغلوٌب وخاضٌع مسوٌد آخر ووعٌي وغالب، ومسيطر سائد وعيٌّ هناك مجتمع أي يف
ويعمل املجتمع، أيديولوجية يشكل وهو الحاكمة، الطبقة وعي هو الغالب الوعي أمره،
أوضاعها، عىل الرشعية وإضفاء مصالحها وخدمة املسيطرة الطبقة سلطة تربير عىل
األيديولوجية الخدع هذه عن النقاب يكشف أن هي لأليدلويوجيا املاركيس النقد مهمة
تحرير إىل ويهدف املحررة املصلحة عىل ويرتكز السائدة، والتعبريات املسيطر للوعي

املقهورة. الطبقات
من تبدأ تأويلية نظريًة وشيد والفرويدي، املاركيس الرتاثني من إذن هابرماس أفاد
زائف، اتفاٍق نتاج يكون أن يف شك موضع هو االتفاق عن ينتج معنى كل أن افرتاض
اتفاق عن البحث هي إذن النقدية الهرمنيوطيقا ومهمة زائًفا، معنى ثم من يكون وأن
مغامرٌة األحوال أمثل يف هي اتفاق عن البحث عملية إن وحيث أصيل، ومعنًى حقيقي
فكرتي سيما وال فيرب، ماكس بها قال التي العقالنية فكرة هابرماس استعار فقد عقلية،

العقالني. والفعل الفعل

Theory of Communicative Action التواصيل الفعل نظرية (1-4)

واملصمم واملحسوب، املخطط الفعل هو وأرصحها، معانيه بأبسط العقالني، الفعل
القول عن وغني ممكن، نجاٍح بأقىص للظفر إجراءً أيرس دائًما وهو بعينه، هدٍف لتحقيق
يقوم التي األفعال معظم فإن ذلك ورغم عقالنية، أفعاًال البرشية األفعال جميع ليست أن
اإلجراءات واالستثمارية، التجارية األعمال عقالنية: أفعال هي الحديث املجتمع عليها
أو النجاح نحو موجًها العقالني الفعل يكون قد إلخ. … املكتبية اإلدارة القضائية،
نطاق ذا أيًضا العقالني الفعل يكون وقد األصيل، الفهم نحو موجًها يكون وقد النجاعة،
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يقسم التصنيفات لهذه وفًقا ومجاله، نطاقه يف اجتماعي غري يكون وقد اجتماعي،
إىل: العقالني الفعل هابرماس

صنفني: إىل بدوره ينقسم وهو النجاح»، إىل موجه عقالني «فعل (١)
التقنية. العقالنية نموذج يتخذ اجتماعي: غري أداتي فعل

أطراٌف فيه توجد سياٍق يف يجري أنه بمعنى املجال: اجتماعي اسرتاتيجي فعل
قمع بهدف ومخطٌط تنافيس فعٌل بالرضورة هو االسرتاتيجي والفعل أخرى، عقالنيٌة
االسرتاتيجي الفعل وينقسم عليها، التفوق أو محارصتها أو األخرى األطراف أفعال

قسمني: إىل

تنافسية، عمليٍة يف بأنها علٍم عىل األطراف جميع حيث رصيح: اسرتاتيجي فعل (أ)
إلخ. … القانونية اإلجراءات املناقشات، املباريات، ذلك مثال
صنفني: إىل بدوره وينقسم ُمضمر: اسرتاتيجي فعل (ب)

هناك حيث واإلغواء، التالعب ذلك مثال شعوري: خداٍع عىل ينطوي فعل •
بالخدعة. يدري واحد طرٌف

حيث األيديولوجي، التحريف ذلك مثال شعوري: ال خداٍع عىل ينطوي فعل •
بالخدعة. تدري ال األطراف جميع

الذي الوحيد العقالني الفعل وهو ،«Communicative Action تواصيل «فعل (٢)
التواصيل الفعل أن هو االسرتاتيجي الفعل عن له املميز والفرق حقيقي، فهٍم إىل يرمي
التعاوني بالفهم ومدفوٌع التواضع عىل قائٌم فهو الصبغة عقالني أنه ورغم تنافيس، غري

الذاتية. واملصلحة األنانية من ومجرٌد Intersubjective البينذاتي

للوصول نقدية هرمنيوطيقا تلزمنا التواصيل الفعل بصدد أننا إىل هابرماس يذهب
االسرتايتيجي الفعل وبصدد املتبادل، الفهم وهو الفعل هذا من املشرتكة الغاية إىل
الفعل تتبطن التي الرشيرة واملقاصد الخبيثة النوايا تكشف نقدية هرمنيوطيقا تلزمنا
فإن اللغة، يف يتجسد واالسرتايتيجي التواصيل الفعلني من كالٍّ إن وحيث االسرتاتيجي،
اللغوي املنعطف يبزغ هنا وها باللغة، عنايتها تويل أن النقدية الهرمنيوطيقا عىل
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األسلوبي النقد يُدخل والذي اللغة، نقد إىل املعرفة نقد من التحول لهابرماس: الشهري
(اللسانيات). اللغة علم نطاق داخل إىل ماركس عن لأليديولوجية

العامة الرباجماطيقا لهابرماس: التأوييل املنهج (2-4)

املقام هذا يف صفًحا (ضاربني التالية األقسام إىل األحوال عامة يف اللغة دراسة تنقسم
و«علم Phonetics األصوات» تمثيل و«علم Phonology الكالمية» األصوات «علم عن

:(Morphology الرصف»

بعضها اللغوية العالمات عالقة يدرس الذي Syntatics (الرتاكيبية) النظم علم •
ببعض.

عالقة يدرس الذي Semantics (السيمانطيقا/املعاني) األلفاظ داللة علم •
.Extralinguistic Reality اللغة» عن الخارج «الواقع ب اللغوية العالمات

اللغوية العالمات عالقة تدرس التي Pragmatics (الرباجماطيقا) التداولية •
باملعاجم مخزنًا شيئًا حاٍل بأي اللغة فليست اإلنسان، بني من بمستخدميها
لبيان طريقة وأيرس اإلنسان، بني بني متصل يشء هي بل النحو، وكتب
جميع تشمل إنها نقول أن هي الرباجماطيقا منها تتألف التي املوضوعات
النظم علم نطاق يف اللغة وفالسفة اللغويون يبحثها أن يمكن ال التي املسائل
«إنها عبارة تستخدم اللغوية املناقشات من كثري يف أنه والحق الداللة، علم أو
وعدم واملوضوعات املسائل بعض شأن من للتهوين أكثر» ال تداولية مسألة

الجد. مأخذ أخذها

األفرع أحدث تُعد التي (التداولية) بالرباجماطيقا النقدية تأويليته هابرماس ربط
القرن من الثاني النصف يف إال اللغة علم من كجزءٍ بها يُعرتف لم إذ سنٍّا؛ اللغوية
التقليدي املوضوع عن كثريًا تحيد الرباجماطيقا أن إىل التأخري هذا مرد ولعل العرشين،
(١٨٥٧–١٩١٣م)، سوسري دي فرديناند وضعه الذي الصارم للتمييز وفًقا اللغة لعلم
Langue «اللغة» أما ،Parole و«الكالم» Langue «اللغة» بني الحديث، اللغة علم رائد
معني، يومي استعمال أي خارج مثاليٍّا وجوًدا توجد التي اللغوية البنية أو القالب فهي
هو سوسري عند ف«الكالم» «الكالم»، Parole سوسري عليه يطلق الذي االستعمال ذلك
علم مثل لعلٍم موضوًعا تصلح ال التي اليومية (املنطوقات) للعبارات املهوشة الكتلة تلك
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للبحث موضوًعا تكون أن يمكن التي املنظمة املثالية املادة هي عنده اللغة بينما اللغة،
العلمي.

التي هي وحدها (التداولية) الرباجماطيقا فإن جميًعا اللغة علم أفرع بني ومن
املنظم الكيان دراسة األخرى األفرع آثرت بينما ،Parole «الكالم» دراسة عىل تجارست
الرباجماطيقا، دراسة عىل هابرماس انكب فقد ذلك ورغم ،Langue «اللغة» أي املستقر
متطلباته مع مبحثها يتالءم بحيث وكيفها أرهفها بل وتهيئتها بتعديلها يكتِف ولم

النقدية.
Parole «الكالم» ب الرباجماطيقا بانشغاالت مولًعا يكن لم هابرماس أن والحق
يف مولًعا كان بل مفرطة، دنيويًة انشغاالٍت يراها كان والتي السورسي باملعنى
أخذ لقد للغة، تجنيدها وتحكم الرباجماطيقا تحكم التي التحتية باملبادئ املقابل
يف انقالبًا أحدث وبذلك اليومية، الحياة منطوقات يف والقالب والبنية، النظام، عن يبحث
«الرباجماطيقا أسماه ما خلق فقد «اللغة» معاملة «الكالم» يعامل جعل وإذ الرباجماطيقا،
الرباجماطيقا كانت فإذا ،Universal Pragmatics (العمومية/الشاملة/العاملية) العامة»
عىل تقوم العامة هابرماس براجماطيقا فإن اإلمبرييقية، البيانات جمع بمناهج تبدأ
سياقات داخل التواصلية أفعالهم أداء يف الناس يستخدمها التي االسرتاتيجيات بناء إعادة

محددة.
املثايل، التواصيل (التفاعل) التعامل بناء إعادة هو إذن العامة الرباجماطيقا مرشوع
الفلسفي للرتاث منها اثنتان تنتمي ثالٍث، مفتاحيٍة نظرياٍت عىل املرشوع هذا ويقوم
«النظرية أما األملانية. السيكولوجية للغويات تنتمي والثالثة األنجلوسكسوني، اللغوي
عن (١٩٠٢–١٩٩٤م) بوبر كارل سري مخطط فهي الثالث النظريات هذه من األوىل»

الثالثة: العوالم
الطبيعية. البيئة عالم :١ العالم

الذاتية. والخربات األفكار عالم :٢ العالم
البينذاتي. االجتماعي العالم … املوضوعية املعرفة عالم :٣ العالم

جوهري تمييٌز هناك كان إذا أنه إىل وذهب البوبري املخطط هذا هابرماس استلهم
لكلٍّ وفًقا تُستخدم التي اللغات بني جوهريٍّا تمييًزا هناك فإن الثالثة العوالم هذه بني
فقد األول االستبصار هذا هابرماس يتعقب ولكي سياقها، داخل أو العوالم هذه من
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بدأها كما Speech Acts الكالم» «أفعال نظرية وهي الثانية األساسية النظرية من أفاد
أوستن جون اإلنجليزي تلميذه وطورها (١٨٨٩–١٩٥١م) Wittgenstein فتجنشتني
How to Do بالكلمات» أشياء تفعل «كيف كتابه يف (١٩١١–١٩٦٠م) J. Austin
الكالمية األفعال فقسم الكالم، ألفعال تصنيًفا أوستن جون وضع Things with Words

مستويات: ثالثة إىل

يحدث كما القول أو للمنطوق املحضة الكالمية الوظيفة نجد األول املستوى يف (١)
هذا ويُسمى معنًى، ذا شيئًا أقول أو مفيدًة جملًة أكوِّن أو صوتيًة ضوضاءَ أُْصِدر حني

.Locu. Tionary Act الكالمي الفعل
القول يكون إذ العبارة؛ أو للمنطوق اإلنجازية الوظيفة تأتي الثاني املستوى يف (٢)
وأويص ألخي ساعتي أهب «أنا املثال: سبيل عىل وصيتي يف أكتب فحني «فعًال»: ذاته
فعًال أنجز بل ذلك، أفعل أنني أثبت وال به أقوم أنا ما أصف ال إذاك فإنني بها» له
ال فأنا يل» زوجًة املرأة بهذه أرىض «أنا الزواج عقد لحظة يف أقول وحني ساعًة، وأهب
مجرد ليست هنا الجملة إن أتزوج، وإنما الزواج، وقائع أنقل وال خربًا نفيس عن أخرب
من الفعل هذا ويُسمى إنجازي، منطوق إنجازية، جملة إنها إثبات، أو تقرير أو إخباٍر
(الفعل Illocutionary Act لفعل إنجاز ذاته هو العبارة إنتاج يكون حيث الكالم أفعال

األدائي/اإلنجازي/اإلنشائي).
القائل يريد حني وذلك التحريضية، أو اإليعازية الوظيفة تأتي الثالث املستوى يف (٣)
إلخ، … ازدراءً أو سخرية خشية، رهبة، إقناًعا، املتلقي: يف تأثرياٍت يُحدث أن قوله من

13.Perlocutionary Act الكالمي الفعل هذا ويُسمى

لنظريته طريًقا تشق أوستن لجون الكالم أفعال نظرية أن إىل هابرماس ذهب
التواصلية للكفاءة العامة القواعد بعض تتناول إنها حيث من العامة، الرباجماطيقا عن
يف للجمل وامللزم، املفهوم أي املوفق، لالستعمال الالزمة الرشوط تبيان إىل تهدف التي
املستخدمة اللغة بتحليل معنية العامة الرباجماطيقا أن ذلك كالمية، عبارات أو منطوقات
هو االستخدام هذا ومثل تواصيل، وفعل اسرتاتيجي، كفعٍل وبخاصة اجتماعي، كفعٍل
أوستن طرحها التي الكالم أفعال من الثالثة األصناف بني فمن ،Illocutionary بالرضورة

.Austin, John. How to do Thing With Words. Oxford Univesity Press. 1975, pp. 5-6 13
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هابرماس يهم الذي هو Illocutionary Act «األدائي/اإلنجازي/اإلنشائي» الفعل فإن
األوىل. بالدرجة

قصوٍر من تعاني أوستن لجون الكالم أفعال نظرية أن ذلك رغم هابرماس الحظ
«الصواب» ل بتحليل ترتبك أن يمكن الكالم أفعال أن يدرك لم إنه حيث من أسايس،
(أي Propositional Truth القضوي «الصدق» تحليل مجرد من بكثري أعقد Validity
الذي البعد غري للصواب أخرى أبعاٌد فهناك العبارة)، تقرره الذي للخرب الواقعي الصدق
تحليل أن ورغم واملرشوعية، األهمية يف له مساويًة تكن وإن القضوي الصدق يقدمه
(الفيزيائي) األول بوبر عالم إىل لإلشارة املستخدمة اللغة تماًما يناسب القضايا صدق
باللغات الخاصة الصواب دعاوى لتحليل كمعيار يصلح ال قد فإنه سياقه، وضمن
ويتساءل سياقهما، وضمن والبينذاتي) (الذاتي اآلخرين العاملني إىل لإلشارة املستخدمة
بد ال فروٌق بالتايل وهناك الثالثة العوالم بني جوهرية فروٌق هناك كانت إذا هابرماس:
العوالم، هذه من كل سياق، وداخل إىل، اإلشارة يف املستخدمة اللغات بني تكون أن من
ومونولوجي واحٍد بمعياٍر مقيدين أوستن زمن حتى اللغة وعلم اللغة فلسفة ظلت فكيف

الجوهرية؟ اللغوية للفروق حساٍس غري معياٌر وهو الصواب، لتحليل
بنظريٍة هابرماس يستعني الكالم أفعال نظرية شقته الذي الطريق يف يميض ولكي
لفت الذي K. Buhler بولر كارل األملاني واللغوي السيكولوجي نظرية هي ثالثة أساسيٍة

هي: طرٍق بثالثة للتواصل استخدامها يمكن اللغة أن حقيقة إىل األنظار

الحقيقي. العالم عن وقائع تمثل أن (١)
املتحدث. وخربات نوايا عن تعرب أن (٢)

باملستمع. عالقًة تؤسس أن (٣)

وقد الثالثة، بوبر عوالم وبني الثالث اللغوية الوظائف هذه بني الفت تواٍز ثمة
فأعاد مبارش، غري بشكٍل بوبر نظرية من وأفاد مبارش، بشكٍل بولر أثر هابرماس اقتفى
(إنجازي/إنشائي) كالمي كفعٍل أي اجتماعي، كفعٍل تُستخدم التي اللغة مفهوم صياغة

مكونات: ثالثة إىل اللغة هذه بنية وقسم ،Illocutionary

.Propositional قضوي مكوِّن •
.Expressive تعبريي ن مكوِّ •

.Illocutionary إنجازي/إنشائي ن مكوِّ •
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إنجازي/إنشائي كالمي فعٍل كل يف موجودٌة الثالثة املكونات هذه أن ورغم
يقسم السائد املكون وبحسب ومقداره، نسبته يف يتفاوت وجودها فإن Illocutionary
أو Avowal وإشهارية ،Constative خربية إىل: اإلنجازية الكالمية األفعال هابرماس

.Regulative وتنظيمية ،Representative تمثيلية
املكون هو فيه الغالب ن املكوِّ :Constative Speech Actالخربي الكالمي الفعل
بوظيفة ويقوم (الفيزيائي)، األول البوبري العالم إىل ويشري ،Propositional القضوي
يف Cognitive املعرفية الحالة، الطريقة، عىل ويعتمد لبولر)، (وفًقا الوقائع تمثيل

التواصل.
املكون يسوده :Representativeالتمثييل اإلشهاريAvowalأو الكالمي الفعل
بما البوح بوظيفة ويقوم الذاتي)، (الداخيل الثاني البوبري العالم إىل ويشري التعبريي،
التواصل. يف Expressive التعبريية الحالة عىل ويعتمد دخيلته، وكشف املتحدث نفس يف
،Illocutionary اإلنجازي املكون يسوده :Regulative التنظيمي الكالمي الفعل
تأسيس وظيفة ويؤدي (البينذاتي/االجتماعي/املوضوعي)، الثالث بوبر عالم إىل ويشري

التواصل. يف التفاعلية الحالة عىل ويعتمد مرشوعة، اجتماعية عالقاٍت
املستخدمة اللغة يف جوهرية فروٍق وجود الثالثة الكالمية األفعال هذه تبني هكذا
عىل والحالة، والوظيفة البنية يف الفروق تربز إذ الثالثة؛ بوبر عوامل من كلٍّ سياق يف
الرباجماطيقا محور وتشكل األهمية بالغة نتيجٌة ترتتب الواضحة الجوهرية الفروق هذه
سبٍل ثالثة يفرد أن ينبغي Validity «الصواب» تحليل أن وهي هابرماس: عند العامة
تخلط وال بينها الفروق وتحفظ الثالثة الكالمية األفعال بني االختالفات تحرتم منفصلٍة
تحليل يتم بذلك اللغة، نسيج إىل يتسلل أن والتشييء للزيف املجال يفتح خلًطا األمور
تحليل ويتم والتَّنَبُّئِي، اإلشاري فعلها حيث من Constative الخربية الكالمية األفعال
ودخيلتها، ونيتها مقصدها حيث من التمثيلية) (أو Avowel اإلشهارية الكالمية األفعال
تأسيس يف طريقتها حيث من Regulative التنظيمي الكالمية األفعال تحليل ويتم

بينشخصية.14 عالقات

Habermas, Jurgen.The Theory of Communicative Action. Vol. 2 Translated by Thomas 14

.McCarthy, Bacon Press, Boston, 1889, p. 62
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املؤسسية بنيتها بتغطية الكالم أفعال «صواب» تحليل يف أوستن نظرية تقنع وبينما
األفعال «صواب» تحليل أن عىل يرص هابرماس فإن الشاملة، القوة وعالقات املحيطة
«معيار بتحديد إال ذلك يتسنى وال السياقية، ظروفها عن بمعزٍل يتم أن يمكن الكالمية

الثالثة: الكالم أفعال من صنف بكل خاص صواب»

«الصدق» هو الخاص صوابها معيار :«Constative الخربية الكالمية «فاألفعال •
الخارجي). العالم يف هو ملا العبارة يف ما ومطابقة القضية صدق (بمعنى Truth
واألمانة «اإلخالص هو صدقها معيار :«Avowal اإلشهارية الكالمية «واألفعال •

.Truthfulness or Sincerity النية» وصدق
السداد» أو «املالءمة صوابها معيار :«Regulative التنظيمية الكالمية «واألفعال •

.Appropriateness or Rightness

أو واحٍد بمعياٍر نفسها تقيد أن من بدًال العامة الرباجماطيقا أن القول وجملة
فعٍل كل لطبيعة وفًقا الكالم أفعال لتقييم مختلفة معايري تقدم فإنها «مونولوجي»
الخربية األفعال فتقيِّم والحالة: والوظيفة والبنية اإلشارة حيث من الخاص وتكوينه
وتقيم كاذبة، أم صادقة فيها Proposition «القضية» كانت إذا بما أساًسا Constative
ونقاء النية وصدق القصد بسالمة تتحىل كانت إذا بما أساًسا Avowals اإلشهار أفعال
إذا فيما بالنظر أساًسا Regulative التنظيمية األفعال وتقيم بذلك، تتحىل ال أم الرسيرة
ال. أم وسديدة وقويمة مالئمة طريقة هي بينشخصية عالقات تأسيس يف طريقتها كانت
للمكون وفًقا لها مقيٍض أسايس بمعياٍر الكالم أفعال تقييم أن بالتنويه وجديٌر
بمعايريها تقييمها وإغفال األخرى املكونات إغفال بحاٍل يعني ال فيه السائد البنائي
مكونان أيًضا وله غالب أسايس مكون له كالمي فعٍل كل أن نغفل أن لنا كان وما املقابلة،
بكل الخاص وباملعيار املناسب التقييم من قسطهما يناال أن ينبغي سائدين غري آخران
صواٍب دعوى يرفع الكالم أفعال من فعٍل كل بأن القول يمكننا أخرى وبعبارٍة منهما،
نحلل أن ثم من وعلينا مبارش، غري بشكٍل أخريني اثنتني ويرفع مباٍرش بشكٍل واحدًة
وأن السائد، للمكون مناسب أسايس صواب معيار بواسطة أوليٍّا تحليًال الكالمي الفعل
الرباجماطيقا إن أي الثانويَّنْي، ملكونَيْه مناسبنَْي آخَريْن بمعياَريْن ثانويٍّا تحليًال نحلله
منظورات ثالثة من يقيم، أن وينبغي يقيم، أن يمكن كالمي فعل كل بأن تُسلم العامة
أي وتصفي تتدارك بحيث نظريٍّا منسوجة دقيقًة شبكًة العملية هذه يف ملقية مختلفة،

االسرتاتيجي. للفعل رشيرة مقاصد
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لهابرماس النقدي والربنامج العامة الرباجماطيقا (3-4)

هذه بني الصلة ما العامة: الرباجماطيقا درب يف املرهق املسري هذا بعد يسأل أن للسائل
الرباجماطيقا تتصل األيديولوجية؟ نقد وهي األساسية هابرماس قضية وبني النظرية

بطريقتني: وذلك وثيقة، صلًة األيديولوجية بنقد األمر حقيقة يف العامة

تُعَرض أن ينبغي مقياٍس أو كمعياٍر نفسها تقدم أوًال: العامة»، «فالرباجماطيقا •
الشعوري برنامجها عن النقاب نكشف حتى االسرتاتيجية األفعال جميع عليه
فعل كل وبإخضاع وتُكنها، تضمرها التي القوة إرادة وعن الالشعوري، أو
النقدي للمؤول يمكن واملالءمة) واإلخالص، (للصدق، ثالثي لتحليل اسرتاتيجي
التي الطريقة ويحدد اسرتاتيجي، فعل أنه ويكشف الفعل يعري أن بسهولٍة
الفعل أخفق ما فإذا التواصل، لعملية منظًما تشويًها الفعل هذا بها يرتكب
الفور عىل يكون الثالثة االختبارات هذه من واحدة أي يف اإلنجازي الكالمي
بمقدور أيديولوجية. وتحريفات اسرتاتيجية بعنارص محمل بأنه شك موضع
األيديولوجية العنارص أخفى تتعقب أن هابرماس رأي يف العامة الرباجماطيقا
هابرماس عند النقدية الهرمنيوطيقا هي هذه اللغة، نسيج يف تنسلك التي
تعود التي االرتياب هرمنيوطيقا طور الذي املنهج إنها للكلمة، الدقيق باملعنى
تكنيكيٍّا وأرهفها أدواتها وشحذ وفرويد، ونيتشه ماركس الكبار ألساتذتها

ولغويٍّا. ومنطقيٍّا
الثالثة، االرتياب ألساتذة املتشائم العالم عن تنأى ثانيًا العامة» «والربجماطيقا •
األمور، زمام تتوىل أن للعقالنية يمكن حيث ألًقا أكثر عالٍم إىل وتتجه
إليه يسعى أن التواصيل للفعل يمكن مثاًال تقدم العامة والرباجماطيقا
ارتيابية النقدية هابرماس هرمنيوطيقا كانت وإذا بها، يعمل أدوات ومجموعة
أن إىل أقرب بل التفاؤل شديدة التواصيل الفعل يف نظريته فإن وتشاؤمية،
بارزة فكرًة العقالنية عن االنهزامية غري فكرته جعلت بحيث «يوتوبية»، تكون

داخله. يُنَظِّر الذي الحداثي بعد العالم يف واضحة

أثخنه أن بعد ويحييه الجادامري «الحوار» يبعث األمر، حقيقة يف هابرماس، إن
الجادامري»، «األفق تطهر التي الجديدة بالرباجماطيقا بحقنه وذلك وأصماه، سابًقا
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الالشعورية، القوة» «إرادة ومن األيديولوجية العدوى من أيًضا، الجادامرية و«اللغة»
إىل نهائي كطريٍق بالحوار يؤمن إنه حيث من ما! بمعنًى «جادامري» هابرماس إن
كل يُمنح حيث مثايل، كالمي موقٍف أحكام يف الجادامري الحوار سلك لقد العقالنية،
أو يدافعون أو فيقررون عادل، حواٍر يف للمشاركة متكافئة فرصًة الحوار أطراف
وال مقيد غري املتبادل التفاعل وحيث كالمي، فعٍل أي يف الصواب دعوى يمحصون
مربأٌة التواصل أطراف وحيث واحٍد، لطرٍف امللزمة واملعايري االجتماعي بالرتاتب مكبوح

اسرتاتيجي. برنامٍج أي من

تذييل

هابرماس) تأويلية ذكر (عىل اللفظ توبة

الشاعر، أيها جئتك قد ها
بذنوبي، ا غاصٍّ بجرائمي، مثقًال

قدميك، عىل ألتداعى
يديك، عىل وأتوب

وأعرتف:
ا، مستبدٍّ طاغيًا كنت

وطغيانًا، استبداًدا يفوقني من الوجود يف ليس
ويستخدمني. يصنعني أنه اإلنسان يظن
ه، وأسريِّ أسخره الذي أنا لك، أقول الحقَّ

كاملنوم. وأقوده
يرى. أن له أريد ما إال العالم من يرى أن أسمح وال

∗∗∗
غروبي! كهٌل وألني

مني، أطول دائًما فظاليل
وأدق، مني أرق وهي

وبثٍّا! نفاذًا وأكثر
∗∗∗
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والحروب، الفتن من أشعلت كم
أحد، يراني ال امليدان غربة يف قابًعا

األشالء، بنزيف ًظا ُمتََلمِّ
الدم، بشميم ثمًال

الخصوم، حماقة من ضاحًكا
∗∗∗

أعرتف: دعني
القديم، مع دائًما كنت

جنوده، أرشس من وجنديٍّا
غروبي!) خريفيٌّ كهٌل لك: قلت كما (فأنا

وجال، الجديد صال ومهما
واغرت، وانتىش

بتمامه؛ يفَّ قائٌم فالقديم قائًما، دمت فما
املتاب، وِجرس الرجعة، خط فأنا

بحرية، أتجول دمت وما
أنا؛ كما األلسنة عىل وأتقلب

يُرزق، حيٌّ فالقديم
ويحكم، ويملك بعُد، يجلس

∗∗∗
أعرتف: دعني

جافيًا، رشطيٍّا كنت
الفريد، من والفرادة الجديد، من الِجدَّة أسحب

الرواسم. ليل الجميع عىل وأسدل
باإللف، الغريب أطمس كنت

بالجواب، السؤال وأشدخ
باسمه! اليشء وأقتل

صينية، بأحذية األقدام تُخنق وكما
بالنموذج، الرؤى أخنق كنت

بالزي. والبدائع
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سببًا، للزائف أدبر أن دائًما بمقدوري كان
هوية، للباطل وأسكَّ

النرس! خاتم الوهمي وأمنح
∗∗∗

أعرتف: دعني
العباءة. تحت خنجري حامًال إال قط أتنقل أكن لم

الطويلة، ظاليل ترافقني
هائلة: حاشيٌة وتالزمني

أفكار، ضالالت من
مواجد، ونشيج
معارك، وصليل
جموع، وأنني

طبقة. ومصالح
ي، تجربُّ وطال ذنوبي، طفحت لقد … ال
الحضور.15 باهظ جسيًما وحًشا ورصت

هابرماس. ارتآه الذي الحل عن لخروجها حذفها آثرنا بقية للقصيدة 15
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مضاعف. بمكٍر يُواَجه سوف املكر إن

(ديكارت) الكوجيتو يقني (1)

وأحكام الحواس شهادة يف … اإلطالق عىل يشء كل يف شككت إنني قلت …
أعتقد أن أريد كنت بينما أنه الحظت ما رسعان أني غري العالم، ووجود العقل
التفكري هذا صاحب أنا أكون أن وبالرضورة حتًما كان فقد باطل، يشءٍ كل أن
الفكر، وهو الشك، من بمنجاٍة يظل واحًدا شيئًا إن نعم … األشياء من شيئًا
أن يقتيض الشك فهذا أفكر أنني يف شككت لو وحتى أفكر، أنني من واثق أنا
بد ال تفكريي يف أخطئ حني وحتى أفكر، وحني أشك، حني وأنا أيًضا، أفكر

موجوًدا. أكون أن
.Cogito Ergo Sum موجود إذن فأنا أفكر أنا

الصخرة إىل فخلصت واألنقاض، والحىص الرتاب أزحت قد ذا أنا ها
موجود إذن فأنا أفكر أنا أتحراها، التي الفلسفة رصح عليها أقيم التي الثابتة
وهي ذهني، يف تصورتها وكلما بها نطقت كلما بالرضورة صحيحة قضيٌة …
استطاع ولو زعزعتها، عن الشكاك حجج كل تعجز بحيث والوثوق الثبات من
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أن اليقني من يمنعني أن يستطيع فلن يشء كل يف يضلني أن الخبيث الروح
أفكر.1 حني موجودة ذاتي

من يجعلني الحدوس بأوثق وجودي يعطيني الذي الكوجيتو أن غري …
للخروج سبيًال أتبني فال الخاص، فكري عزلة هي تامة عزلٍة يف أخرى جهة
لإلفالت جهدي سأبذل لذا نفيس؛ خارج املوجودات من وجوٍد أي أبلغ وال منها
للفكر سألتمس وحلًما، وهًما كلها البرشية املعرفة لجعلت طالت لو عزلٍة من
ملعرفتي ضامنًا ليكون ذاته بالفكر هللا وجود سأثبت الواقع، الوجود يف سنًدا

الخارجي. العالم عن املتميزة الواضحة

املنهج يف مقال ديكارت،

نفسه! الوعي يف يشك أن وفاته يشء، كل يف الشك ديكارت أعمل هكذا
وتشهر نفسه، الوعي زيف تعلن لكي االرتياب مدرسة تنربي بالتحديد هنا وها
أن التأويل يف عامة نظرية أية عىل يتعني هكذا القناع، عنها وتزيل املبارش الوعي بحيل
والتأويل له، استعادة أو للمعنى كتذكر التأويل التأويل: من صنفني بني التعارض تفرس
عن فضًال التأويل نظرية عىل ويتعني أصولها، إىل وردها وأكاذيبه الوعي ألوهام كتعقٍب
بعضها مختلفة «نظريات» إىل الكربيني املدرستني هاتني من مدرسة كل تقسم أن ذلك
مدرسة عىل شك غري من يصدق أمر (وهو بعض عن بعضها وغريبة بل بعض عن
سلطانهم يبسطون أساتذة ثالثة ثمة التذكر)، مدرسة عىل يصدق مما أكثر االرتياب
ماركس وهم: اآلخر، أحدهم يلغي مختلفني الظاهر يف بدوا وإن االرتياب، مدرسة عىل

وفرويد.2 ونيتشه
لوجدنا الثالثة هؤالء من واحد كل اتخذه الذي املشرتك املقصد إىل رجعنا إذا
هكذا األساس، بالدرجة «زائف» وعي أنه عىل بأرسه الوعي إىل النظر عىل االعتزام فيه
الحصن صميم إىل لنقلها الديكارتي، الشك مشكلة طرح الخاصة، بطريقته كلٌّ أعادوا،

١٩٦٨م، والنرش، للطباعة العربي الكاتب دار الخضريي، محمد محمود ترجمة املنهج، يف مقال ديكارت، 1

الرابع. القسم
Paul Ricoeur, Freud & Philosophy, translated by Denis Savage, New Haven and London, 2

.Yale University Press, 1970, p. 32
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محل األشياء أن يعرف ديكارت مدرسة يف تدرب الذي الفيلسوف إن نفسه. الديكارتي
الوعي أن يف يشك ال أنه إال عليه، تبدو ما عىل حقيقتها يف ليست األشياء وأن شك،
ومنذ املعنى، بهذا والوعي املعنى بني توافق هناك الوعي ففي لنفسه، يبدو ما عىل هو
الشك يف بدأنا األشياء يف الشك وبعد شك، محل أيًضا هذا أصبح وفرويد ونيتشه ماركس

نفسه. الوعي يف
الشك» «مذهب يف وندرجهم الكبار الثالثة هؤالء فهم نيسء أال علينا أن غري
يضللنا، أال ينبغي ذاته بحد هذا ولكن عظام، هادمني ثالثة بالتأكيد إنهم ،Skepticism
جديد، تأسيٍس كل يف قائمٌة لحظٌة هو والزمان» «الوجود يف هيدجر يقول كما فالهدم
سلطاٍن بسط أجل من أصالة، أكثر عالٍم أجل من األفق يطهرون الثالثة كان لقد
تغلب لقد «للتأويل»، فنٍّ بابتكار بل وحده، «الهادم» النقد بواسطة ال للحقيقة، جديد
بطرح الوعي يف شكهم عىل هؤالء وتغلب الوعي، ِببَيِّنَة األشياء يف شكه عىل ديكارت
هو املعنى عن البحث يعد ولم هرمنيوطيقا، الفهم صار هؤالء من وبدءًا للمعنى، تفسرٍي

تعبرياته.3 شفرة فك بل باملعنى، الوعي عن اإلفصاح
ينبغي ولذا ينتجه؛ ما فهم إىل التوصل عن عاجٌز املبارش، الوعي أي «الكوجيتو»، إن
غري كامنًا معنى تكتيس إنتاجاٌت وهي إنتاجاته، لتوضيح آخر خطاٍب إىل اللجوء عليه
مهمة هي تلك الظاهر، مستوى إىل الباطن مستوى من ورفعه استحضاره ينبغي مبارش
بذلك وهي ذاته، عن غافًال وتجعله الشعور يف تتحكم التي اآلليات فك يف املتمثلة التأويل

املعريف. حقله انحسار وتفسري «عبوديته» درجة بتقدير تسمح
فيه تعثر فيما منهم كل وتعثر املستخدمة املناهج يف الكبار الثالثة اختالف ورغم
منهم كالٍّ أن هو الجوهري اليشء وإنما الجوهري، باليشء هذا فليس وعقبات، موانع من
للمعنى مبارش غري علًما وضدها، عرصه تحيزات ومع وسائل، من له أُتيح بما ابتكر، قد
لكي الخاصة، بطريقته منهم، كلٌّ جهد لقد للمعنى، املبارش «الوعي» إىل للرد قابٍل غري
نسبوه والذي للتشفري، الالواعي للعمل مطابًقا الشفرة فك يف «الواعي» منهجه يجعل
الالشعورية السيكولوجية واآلليات (ماركس)، االجتماعي والوجود (نيتشه)، القوة إلرادة

مضاعف.»4 بمكٍر يُواَجه سوف «املكر إن (فرويد)،

.Ibid., p. 33 3

.Ricoeur, Freud, p. 34 4
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املتعلقة العامة الفرضية هي ونيتشه وفرويد ملاركس املميزة السمة أن يتبني هكذا
تمضيان العمليتني إن التزييف. هذا رموز فك ومنهج الوعي تزييف عملية من بكلٍّ
املعاكس، االتجاه يف ولكن والخديعة الزيف رجل بعمل يقوم االرتياب رجل دام ما مًعا،
واألعراض لألحالم املزدوج الطريق خالل من الزائف الوعي مشكلة فرويد اقتحم لقد
االغرتاب حدود داخل من األيديولوجيات مشكلة اقتحم فقد ماركس أما العصابية،
الخاص املفتاح عن بحث فقد «القيمة» مشكلة عىل ركز وقد نيتشه، وأما االقتصادي،

وضعفها. شدتها القوة: إرادة ناحية يف األقنعة وكشف الكذب بفضح
األيديولوجيات ونظرية النيتشوي، باملعنى األخالق» «جينيالوجيا أن األمر حقيقة
متالقية طرق ثالثة تمثل الفرويدي، باملعنى واألوهام امُلثل ونظرية املاركيس، باملعنى
لعلها خفية وعالقًة هذا، من أشمل لعله يجمعهم شيئًا هناك أن غري الزيف، لكشف
يف يمضون ثم الوعي، بأوهام املتعلق باالرتياب يبدءون جميًعا الثالثة إن وأعمق، أشد
منزلة من االنتقاص عن يكونون ما أبعد جميًعا أنهم غري الرموز، فك حيل استخدام
العمل تحرير هو مثًال ماركس هدف كان فقد توسيعه، إىل يهدفون إنما «الوعي»،
الذي الواعي» «االستبصار عن ينفصل ال التحرير هذا أن عىل الرضورة، فهم بواسطة
اإلنسان قوة زيادة هو نيتشه مراد وكان عليها، وينترص الزائف الوعي تعمية يناهض
الشفرات: بوساطة يسرتد أن يجب القوة إرادة معنى أن عىل وشدته، بأسه واستعادة
يف املطلوبة القوة ترتدى بدونها التي و«ديونيسيوس» األبدي» و«العود األعىل» «اإلنسان
وعيه زمام عىل املحلل الشخص يقبض أن هي فرويد غاية وكانت دنيوي، عنف مجرد
أفضل، بطريقة ويعيش وعيه نطاق بذلك فيتسع عنه، غريبًا كان الذي املعنى ويمتلك

أمكن.5 إذا حاًال وأسعد حرية، أكثر النهاية يف ويصبح

ماركس (2)

وأن إلنتاجهم، املادية بالظروف ترتبط األفراد كينونة أن إىل وإنجلز ماركس ذهب
التنظيم يف متجذرة فهي الواعي، الفكر عن غريبٌة اإلنساني للسلوك الحقيقية األسباب

.Ibid., pp. 34-35 5
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«إن ومثله: الحقيقية حاجاته عن غفلٍة يف ويجعله اإلنسان شعور يوجه الذي االجتماعي
للبرش، املادي بالنشاط ووثيًقا مباًرشا ارتباًطا مرتبٌط والشعور والتصورات األفكار إنتاج
الوعي، تحدد الحياة األملانية)، األيديولوجية وإنجلز: (ماركس الواقعية.» الحياة لغة إنه
االجتماعية، العالقات أساس هي املادية الحياة أن ذلك يعني الحياة. يحدد ال الوعي
اإلنسان شعور تجريد يستحيل بحيث واالجتماعي، املادي بالوجود مرشوط الشعور وأن
للعالم مفارق ذهني وعالم مستقلة ذات إىل وتحويلها وجودها رشوط من وأفكاره
االستناد ينبغي بل التاريخ، لفهم مجردة مبادئ إىل الصعود من فائدة فال ولذا للمادي؛
كل ففي التاريخية، السريورة عىل أرشفت التي واألعم األبسط الواقعية الظروف إىل
بينهم فيما للبرش وعالقة اإلنتاجية القوى من جملة عىل نعثر التاريخ مراحل من مرحلة
يكمن ذلك يف الجديد. الجيل هذا بمفعول وتتغري جيل إىل جيل من تنتقل الطبيعة وبني
و«الشعور» و«الذات» «الجوهر» قبيل من بألفاظ الفالسفة عنه يعرب ملا الواقعي األساس
إطار يف معينة ظروف من انطالًقا وتكوينها نشأتها نتتبع أن تقتيض والتي و«الفكر»،

الطويلة.6 التاريخ حركة
جدلية واقعية نظرية وهي االغرتاب، نظرية ماركس أقام املادي األساس هذا عىل
لفظة وتشري إنساني، هو ما صميم يف الحي التاريخي التناقض تربز إنها حيث من
تُحوَّل أي وقدراته، خصائصه وتُسلب ذاته عن ينفصل الذي الشعور حالة إىل «االغرتاب»
اإلنسان إن ذاته. يمتلك ال الذي هو املستلب علينا، ومتسلط عنها مختلٍف آخر يشءٍ إىل
صنعه،7 من كانت وإن معادية قوى تأثري تحت نفسه أمام غريبًا ويصبح ذاته ليفقد
بني التمييز عىل قبله، من هيجل عند كان كما ماركس، عند االغرتاب مفهوم ويتأسس
عليه هو عما (Actually (بالفعل الواقع يف يختلف اإلنسان إن بحيث واملاهية، الوجود
إطار يف أي العمل، وتقسيم العمل يف تربز الحالة وهذه (Potentially (بالقوة ذاته يف
بعامة، الفردية امللكية ونظام بخاصة، الرأسمالية تميز العالقات من نظام خصائص
جسميٍّا العامل وانحطاط املجتمع، يف الالإنسانية القوى بسيادة يتسم الذي النظام ذلك

وأخالقيٍّا. وذهنيٍّا

ص٢٦-٢٧. ١٩٩٨م، بريوت، الطليعة، دار والتأويل، الفلسفة قارة، نبيهة 6
١٩٧٩م، القاهرة، األمريية، املطابع لشئون العامة الهيئة العربية، اللغة مجمع الفلسفي، املعجم 7

ص١٦-١٧.
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جديد واقع إنتاج يف ويتمثل والطبيعة، اإلنسان بني يتم فعٌل العمل أن ماركس يثبت
الفردية امللكية نظام يتطور ما وبقدر طبيعية، قوة بدور الطبيعة تجاه اإلنسان فيه يقوم
ومنتجاته هو ويتحول اإلنسان، قدرات عن التعبري يف املتمثل األصيل طابعه العمل يفقد
العمل ينتجه الذي اليشء «إن ومرشوعه: إرادته عن اإلنسان، عن منفصل وجوٍد إىل
هو العمل فمنتج املنتج، عن منفصلٍة كقوٍة الغريب، كالكائن يجابهه (املنتج/املصنوع)
عام مخطوطات — (ماركس العمل.» تموضع فهو يشء، يف وتجسد تثبت الذي العمل
بيشءٍ تربطه كعالقة بنشاطه عالقته العامل يعيش اإلنتاج عملية يف إنه بحيث ١٨٤٤م)،
هو الرأسمايل املجتمع يف حرٍّا يبدو الذي العمل إن وعاجزة، سلبية بقوٍة يملكه، ال غريب
اجتماعيًة عالقاٍت يحقق هو وال كشخص العامل ذات يحقق ال ومغرتب، مستَغل عمٌل

وسليمة. وثيقة
ذلك يف بما لالغرتاب، األخرى األشكال جميع أساس هو العمل مجال يف واالغرتاب
يف قائمة تناقضات نتيجة هو املزيف الشعور أن لنا يؤكد مما األيديولوجي، االغرتاب

واالجتماعية.8 االقتصادية الحياة يف أي الواقع،

نيتشه (3)

إن الواقع: صميم يف األصل عن والبحث التأويل منهج اتخاذ يف ماركس مع نيتشه يلتقي
الرضورة ففكرة وجودها، رشوط عن الكشف توضيحها يقتيض منتجاٌت والقيم األفكار
يف يتمثل الذي امليتافيزيقا منهج بخالف العيني، النشوء فكرة إىل نيتشه عند تستند
البحث يفيد Genealogy «الجينيالوجيا» فمفهوم للطبيعة، خارٍق أساٍس إىل الصعود
عىل العمل من بدًال والصريورة، األصل معرفة أي وتطورها، اإلنسانية الظواهر نشأة عن
يف ينقرض ال املايض إن الثابتة، النهائية البُنى من جامد نظاٍم إىل مفارٍق مصدٍر إضفاء
العديدة األوهام بسبب إشكاًال يمثل الحارض وهذا الحارض، يف حارض إنه األمر، حقيقة

منه. وعي دون اإلنسان ذهن يف يُْحِدثها التي
وأصنام األخالق، يف أصنام األصنام: عبادة عىل تعيش نيتشه نظر يف اإلنسانية إن
ضلت أن فكان عبدتها، ثم اخرتعتها باطلة آلهٌة تلك الفلسفة، يف وأصنام السياسة، يف

ص١٩٠. السابق، املرجع 8
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تريد كانت وكأنها نهايتها، عىل انقضت حتى وتتدافع تتخبط وأخذت السبيل، سواء
لها نفتح وأن الحالة، هذه من اإلنسانية نخلص أن نريد كنا فإذا الفناء، البدء منذ
لوجودنا نجعل أن عىل ا حقٍّ حريصني كنا وإذا زاهر، مستقبل أمام معبًدا فسيًحا طريًقا
فلنصطنع العالء، ونحو القداسة نحو التصاعد سلم يف بالحياة نرتفع وأن ساميًا، معنًى
وأحوالنا أنفسنا نواجه كي صورها؛ أفضح يف والرصاحة مظاهرها، أروع يف الشجاعة
أي من شفاء االستحياء أو الخجل يف فليس مستحني، وال خجلني غري وثبات، صرب يف
وإهدار باإلفناء اوًال يبدأ أن بد ال الرش، يف أو الخري يف واإلبداع، الخلق يرد «ومن داء،
ال أشداء مطلقني، تامني الرجال من جماعة بقيام أحلم «إنني نيتشه: يقول القيم!»
يشء كل فيخضعون «الهدامني» اسم أنفسهم عىل يطلقون يتساهلون، وال يتهاونون
يف وباطل رش هو ما كل يظهر أن يجب الحقيقة، أجل من بأنفسهم ويضحون لنقدهم،
مطلق فله املألوف، يخالف ما اآلراء من رأى إذا يجزع ال الحر فالعقل … النهار وضح
يرى الذي فهو املستعبد العقل أما يستطيع، ما الجديدة األفكار من يخلق أن يف الحق
كل وأخريًا نافع، هو ما وكل سهًال، اعتقاده يبدو ما وكل طويل، ماٍض له ما كل صوابًا

عبثًا.»9 ذهبت التضحية هذه كل أن يتصور أن يود فال أجله، من ضحى ما
Perspectival الشخيص» املنظور عىل «يعتمد بطبيعته التأويل أن إىل نيتشه يذهب
بينه الفصل يمكن ال بل Post-Objective املوضوعية تخوم خارج دائًما يقع وهو
اإلشارة يمكن ثم ومن الثقافات، من ثقافة يف األمور زمام يملكون الذين مصالح وبني
عن اللثام إماطة يمكن وال ،Power Interest السلطة مصالح باسم املصالح هذه إىل
أصولها عن والتنقيب أنسابها عن بالبحث إال تأويل كل وراء تكمن التي املصالح هذه
لشجرة يخضع تأويل فكل املجتمع، ويف التاريخ يف جذورها بتتبع أي (الجينيالوجيا)،

ثمرها.10 من ويأكل بظلها يستظل ألنه عنها يغفل ما كثريًا عائلة
تحليٍل يف مبينًا اإلنسانية، أصدرتها التي األخالقية األحكام كل عىل نيتشه يحمل
تصدر التي الحقيقية املصادر عن كاشًفا األحكام، هذه منها استقت التي الينابيع دقيٍق
املشهورة نظريته إىل وانتهى أحابيلها، يف اإلنسانية وقعت التي األوهام فاضًحا عنها،

ص١٦٣–١٦٦. ١٩٧٥م، الخامسة، الطبعة بريوت، املطبوعات، وكالة نيتشه، بدوي، الرحمن عبد 9

الطبعة مرص، لونجمان، للنرش، العاملية املرصية الرشكة الحديثة، األدبية املصطلحات عناني، محمد 10

ص١٢٦. ١٩٩٧م، الثانية،
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كان التي األخالق أي العبيد، وأخالق السادة، أخالق األخالق: من نوعني بني التفرقة يف
املنحطة والطبقات رعاعها مصدرها كان التي واألخالق اإلنسانية، من املمتازين مصدرها
والرصاحة واملخاطرة والبطولة القوة عىل تقوم السادة قيم إن نيتشه يقول فيها،11
تحب مرسورة حرة فياضة حيوية عن يكشف ما وكل البدنية والرياضة والرقص والغرو
والتملق والكذب والضعة واالستخذاء الضعف وتبغض وعزة، بثقة عليها وتُقبل الحياة
هذه عىل والعبيد املسودون يثور جرم ال الحلول، وأنصاف واملساومة واملداهنة والنفاق
وتمجد بها، الثقة وعدم الحياة من الجزع عىل تقوم معاكسة قيًما ويخلقون القيم
والنفاق املداورة إىل وتلجأ ورحمة، وبرٍّا إحسانًا وتسميه والعجز واالستخذاء الضعف
صربًا، فتسميه الذل وإىل طاعة، فتسميه الخضوع إىل وتضطر وكياسة، تلطًفا وتسميه

تواضًعا. فتسميها الضعة وإىل
من موجات شهد الذي العبيد، وقيم السادة قيم بني الرصاع تاريخ نيتشه تعقب
بحثه من نيتشه وخلُص العبيد، قيم بانتصار نابليون، سقوط مع انتهت، والشد الجذب
عانته فيما ثم عرصه، غمر الذي األوروبي االنحالل يف العلة أن أوالها: هامة؛ نتائج إىل
عن الصادرة األخالقية القيم انتصار هو اضمحالل، من عصورها مر عىل كلها اإلنسانية
النبيلة القيم ورشعة السادة أخالقية عىل أحكامها ورشعة العبيد أخالقية وسيطرة العبيد،
ومستلزمات فضيلة العجز وجعل القوة، قيم مكان الضعف قيم ووضع األرستقراطية،
القوة قيم أصحاب أما األخيار، هم وأصحابها طلبها، عىل يحرص حميدة صفات العجز
تقول كما أعىل آمًرا ليس األخالق يف القيمية واألحكام األخالق منبع أن وثانيها: فأرشار.
ويميز بالخري يأمر جوهر من فيه ُركب بما اإلنساني العقل ليس أنه كما املسيحية،
رشط، دون «الواجب» فعل إىل يدعو مطلق» «آمٍر من طبيعته يف وبما الرش، وبني بينه
وعىل الفالسفة يقول كما التجربة، من األخالقية القوانني استخالص إىل حاجة غري ومن
الغرائز هذه رأس وعىل غرائز، من فيها بما اإلنسانية الطبيعة هي وإنما كانت، رأسهم
هناك وإنما ذاتها يف أخالقية أفعال هناك وليست القوة، وإرادة السيطرة حب جميًعا
تطمح وما والتقييم، بالفعل يقوم من طبيعة حسب لها، وتقييم اإلنسانية لألفعال تأويل
ذاته يف التقييم عليه يقع الذي واليشء القوة، وإرادة للسيطرة حب من الطبيعة هذه إليه

الحياد.12 عىل هو وإنما لألخالق، ا مضادٍّ وليس أخالقيٍّا، ليس

ص١٧١-١٧٢. نيتشه، بدوي، الرحمن عبد 11

ص١٩٦-١٩٧. السابق، املرجع 12
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عن والتغافل العقل بأولوية االعتقاد هو اإلنسان بها يتشبث التي األوهام وأكرب
كل يحدد الذي هو الالشعور إن الشعور، حوزة من تفلت التي العميقة امليكانزمات
اإلنسان الواقع: هذا صميم يف «الجهل» يؤسس إنه وفعله، قوله يف اإلنسان يف يشء
مركزه عن الشعور وبإزاحة يفعله! أو يقوله أنه يظن ملا مغاير نحو عىل ويفعل يقول
بحيث القوة، إرادة إىل املسرتدة الفاعلية نيتشه فلسفة تحيل «عرشه» عن و«خلعه»
القوة إرادة بمسألة تابع، كواقع الشعور، تربط التي العالقة يف سيندمج الالشعور إن
ورضورته الالشعور كمبدأ تبدو كما القوة فإرادة قصوى، وعلة أويل كمبدأ ب تُنَصَّ التي
إنها حيث من الحياة حركة القوة إرادة تطابق املجاوزة هذه وبفضل كذلك، ومجاوزته
من للموجود» األعمق «الجوهر هي القوة إرادة إن ذاتها. فوق العلو نحو تنحو «الحياة»
التأويل مصدر القوة إرادة تمثل بذلك ذاته، مجاوزة إىل يسعى موجود كل إن حيث

جانبها.13 من ومنظمة محددة تكون األخالقية أحكامنا كل إن بحيث والتقييم

فرويد (4)

الساذج وتسليمه بعقله الزائدة وثقته اإلنسان لغرور حقيقية صدمًة فرويد كشوف كانت
عنارص إىل مرده وانفعاالته اإلنسان سلوك من األكرب الشطر أن ذلك وعيه، بمحتوى
ظهر وراء من يقع الهامة األمور من كبريًا جزءًا «إن شيئًا، عنها يدري ال شعورية ال
لقد ثانويٍّا، دوًرا إال الشعور فيها يلعب ال التي النفس حياة كل هو فالالشعور املرء.»
مجموعه، يف ألنه، الديكارتي؛ واليقني املطلقة للثقة أهًال ليس اإلنساني الوعي أن تبني
إىل الظاهر محتواه رد من بد وال نفسه»، عن و«غافل و«مدفوع» و«مشتق» «زائف»

الخفي. الالشعوري املعنى إىل السطحي معناه وترجمة الباطنة الالشعورية أصوله
عالتها، عىل بها التسليم يمكن ال واملرضية، منها السوية سواء النفسية، الوقائع إن
وجودها، رشوط تمثل خفيٍة دوافع إىل تأويلها يؤدي كعالماٍت إليها النظر ينبغي بل
املثال، سبيل عىل إلخ)، … والرهاب والقلق (كالوسواس املريض للسلوك الحقيقي فاملعنى
لألعراض الالمعقول الظاهر ييضء الذي الالشعوري النفيس العالم يف عنه البحث يجب

املدَركة.

ص٢٩-٣٠. والتأويل، الفلسفة قارة، نبيهة 13
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الذات أن يبدو خفي» «كالم استحضار يف تكمن النفيس التحليل مهمة فإن هنا ومن
فعل ردود تحدد شعورية ال نفسية بمسارات ترابط يف وذلك داخلها، يف تحمله البرشية
الذي املعنى عىل انقطاع بدون تتعاىل اإلنساني الخطاب فحقيقة الذات، مراقبة من تفلت
عدم هي الخطاب هذا تميز التي األساسية والخاصية إياه، منحه الواعي الفكر يدعي
األفعال عىل تمارس الالشعورية النفسية املسارات إن به، يتفوه ملن بالنسبة شفافيته
الالشعور أهمية عىل وتأكيًدا مقاومتها، الواعية لإلرادة يمكن ال وضغًطا دفًعا الفردية
هو فالالشعور وحقيقته، الالشعور واقعية عىل اعرتاض بأي يبايل ال إنه فرويد يقول
الوسوايس كالسلوك ومدركة ملموسة واقعية آثاٍر عن يتمخض ألنه إنكاره؛ يمكن ال واقع
«الواقعي» لليشء بوبر كارل بتعريف ذلك (يذكرنا النفيس)، التحليل إىل مدخل (فرويد؛
نسلم أشياء عىل ِعلِّيٍّا تأثريًا يمارس أن يمكنه الذي اليشء ذلك بأنه «الحقيقي» أو

14.prima Facie األوىل») «للوهلة بواقعيتها
كامل عىل تسيطر التي الديكارتي الجوهري األنا ضد الفرويدية تقف هكذا
النفيس فالتحليل ثم ومن واألوهام، بالرساب ميلء النفيس العالم إن وتراقبها، الشخصية
الحارض تفسري ينشد «أركيولوجي» مرشوع يف يُدرجها تاريخي» «تأويل ل الذات يُخضع
يقيني حكم يف نفسه يضع أصيل «كوجيتو» هناك ليس (املايض). املصدر إىل بالرجوع

ونهائيٍّا.15 مباًرشا ومعطى بالدوام يتمتع «موجوًدا» تمثل ذات وال
«تضايف» عالقة يف للفرد النفيس التاريخ خالل من وتربز تدريجيَّا تتكون الذات إن
دوًما هيكلتها وتجدد تتهيكل فالذات املوضوعي، الواقع ومع الغريية مع Correlation
أن للكائن يمكن وال املمنوع، يف الخلفي» «نسيجها يتمثل جدلية لحظات خالل من
وحتى غريبة بقوى يرتبط وأن مختلفة ورصاعات تجارب يجابه أن بدون ذاتٍّا يصبح
عليها» «ُحكم لنفسية املحتوم النظام يمثل كبت من ذلك عن ينجم ما مع له، معادية
وجملة لالنقراض، قابٍل غري الزٌب حتٌم هو ما أي املايض، تجاه الطفولة، تجاه بالتبعية
طابٍع إضفاء إىل تميل محاولة كل عىل حدوًدا تفرض أن شأنها من االعتبارات هذه

popper, K. R., and Eccles, J. C., Remarks on The Term “Real”, in The Self and Its Brain, 14

.corrected,⋆ second printing, Springer International, 1985, pp. 9-10
ص٢٩-٣٠. والتأويل، الفلسفة قارة، نبيهة 15
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وليس والعالمات، الكالم حقل يف تحدث التحليلية التجربة إن التأويل، منهج عىل صارم
العلوم. كسائر املالحظة حقل يف

يكون أن يريد آخر يشء إىل الدال من آخر، معنًى إىل معنًى من ينتقل فالتأويل
واللسان القلم زالت مثل مثلها العصابية، «األعراض أن من وبالرغم األصيل، املدلول
يسمح ال ذلك فإن الحميمة»، املريض بحياة وثيًقا ارتباًطا وترتبط معنى لها واألحالم،
بد ال املرضية الحياة «ظروف إن إذ مطلق؛ واحد مدلول يطابقه الدال هذا بأن باالدعاء

النفيس). التحليل إىل مدخل (فرويد: افرتضناه» مما أكثر ومتنوعة عديدة تكون أن
هناك وليس النفسية، للنزاعات الوحيد املعنى حافظ وال املطلق السيد ليس فاملحلل
«إن ذكي: تحليٌل نهائيٍّا يدركه خفي معنى البعيد املايض يف الوراء وإىل ظاهر معنًى
الباطن واملعنى الظاهر املعنى خطي: غري طريق وإىل حدود بدون اتجاه إىل يشري املدلول
تاريًخا يخص ملعنى اتجاه كمجرد إدراكه وال استحضاره يمكن ال واحد ملعنى قطبان

التحليلية.» املعالجة ظروف خالل من واملكونة الكاشفة جدليته تتحقق فرديٍّا
أمًرا التأملية» للفلسفة الداخيل «التعديل من تجعل الذكر السابقة االعتبارات إن
ملكية من يجردها تضعه لم وجوٍد تجاه التبعية تجربة تعيش الذاتية أن بما رضوريٍّا،
النقدي التأمل للتأمل، نتاٌج كذلك هو كتأمل ذاته يلغي الذي التأمل أن إال املعنى، أصل
باملرور إال يتم ال الذات فهم أن كما ،Mediation التوسط يقتيض الذي التأمل والتأوييل،

اآلخر.16 عرب

ص٣١–٣٣. نفسه، املرجع 16
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ريكور بول

االرتياب هرمنيوطيقا

آخر. أنها عىل خارج من تخاطبنا الذاتية إسقاطاتنا تعود ال حتى

(١٩١٣م) Paul Ricoeur ريكور بول يذهب Symbolism of Evil الرش» «رمزية كتابه يف
أو رمزي نحٍو عىل دائًما عنه يتحدث وإنما اإلطالق، عىل حرفيٍّا يُوصف ال الرش أن إىل
ريكور يبني إلخ، … انحراف غواية، (زيغ)، ضالل وزر، وصمة، مثًال: فيقال استعاري
الخلق أساطري إن ويقول تأويلها، ومناهج لأللفاظ، املزدوج واملعنى الرموز، أهمية
أفىض وقد العالم،1 يف الرش ملنشأ األوىل الدرجة من تفسريات هي العالم وأصل والتكوين
وسع وقد عامة، بصفة وبالتأويل الرمزية باللغة االهتمام إىل الرش برمزية اهتمامه به
ليشمل التأويل نطاق ومد الثقافية، والرموز الحلم رموز لتشمل الرموز نطاق ريكور

الفرويدي. النفيس التحليل تقنيات جميع
هي اللغة إن ريكور يقول (١٩٦٥م) فرويد» عن مقاالت التأويل: «عن كتابه ويف
اللغة و«فلسفة التحليلية» «بالفلسفة ا عامٍّ اهتماًما ويبدي الفلسفية، املداخل جميع ملتقى
«سيمانطيقا» وضع هو أعماله وراء من الشاغل فرويد شغل كان لقد العادية»،

Encyclopedia of Phenomenology, Eds. Lester Enbree et al., Kluwer Academic Publishers, 1

.1997, p. 611
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عنها؟ التعبري يتم كيف الكالم؟ يف نفسها عن الرغبات تكشف كيف للرغبة: داللة) (علم
التحليل يمنح ما هي واملعنى الرغبة بني الصلة هذه عنها؟ التعبري يف الكالم يفشل وكيف
اللغة بني جدًال فرويد يؤسس الكتاب هذا وخالل للغة، فلسفة أية يف بارًزا مكانًا النفيس
أن يمكن التي الرمزية اللغة وبني للوهم تعزيز أو قناع أو تحريف هي التي الرمزية

«املقدس». أو للقديس وحيًا تكون
إن ريكور يقول فينومينولوجيٍّا؟ التأويل يظل كيف هو: هنا املنهج عن والسؤال
لفينومينولوجيا األسايس اإلطار ضمن داخلٌة تأمليٌة فلسفٌة هي التأويلية الفينومينولوجيا
أي التأسيس ذاتية فلسفٍة بناء هرسل محاولة البداية منذ ريكور رفض لقد هرسل،
والنفس املعرفة لتأسيس هرسلية أو ديكارتية محاولة أي يرفض إنه ذاتها، عىل قائمة
ما بقدر فارغٌة هي الكوجيتو، األوىل، األساسية فالحقيقة والشفاف، املبارش الوعي عىل
إلخ) (الفنية باألعمال يمر التفايف طريق عن إال تُفهم أن يمكن ال «والنفس يقينية، هي
بناءات أو لنصوص تأويًال يتطلب ذاتي فهم وكل واملؤسسات، والنظم واألدب واألفعال
التي املثالية من نفسها التأويلية الفينومينولوجيا تحرر الطريقة بهذه بالنص.» شبيهة

للفينومينولوجيا. أساسية أنها هرسل ظن
الفينومينولوجيا، إن الفينومينولوجيا؟ من نوًعا الهرمنيوطيقا تظل طريقة بأية ولكن
«القصدية» وهو األسايس مبدئها عىل ريكور رأي يف تثبت لم التي هي يشء: كل وقبل أوًال
موجه … نفسه خارج فالوعي الوعي، خارج يقع الوعي معنى إن أي :Intentionality
االفرتاض إن ثانيًا: للفينومينولوجيا، املحوري الكشف يتضمنه ما هو هذا معنًى، نحو
الوجود من نوع أي عن سؤال كل أن هو للهرمنيوطيقا األسايس الفينومينولوجي
عبارة التأويلية الفينومينولوجيا أن ذلك عىل يرتتب الوجود، هذا معنى عن سؤال هو
األساسية الغاية تحقيق أجل من للهرمنيوطيقا التأويلية املناهج جميع استخدام عن

للفينومينولوجيا.
من فكل للفينومينولوجيا، امتداد الهرمنيوطيقا أن ريكور يرى أخرى وبعبارة
وسط يبدأ تأميل منهج وكالهما النفس، لفهم مكرسان والهرمنيوطيقا الفينومينولوجيا
يرفض ريكور أن غري كمعطيات، البينشخصية وخربتنا العالم من كل باعتبار األشياء،
الذهنية، الظواهر ملاهيات واملبارش الحديس الفهم عىل يعتمد والذي لهرسل املثايل التفسري
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علمية فينومينولوجيا تأسيس وهو هرسل ينشده الذي الهدف ذلك أيًضا ينكر وهو
ريكور، رأي يف هناك، فليس الفكر، لكل النهائي التصوري األساس تقديم يمكنها
بفهم الدائم اهتمامه إن اإلطالق، عىل ذاتها تدعم أسس هناك وليس مطلقة بداية نقطة
والنصوص الرموز تأويل خالل طويًال التفاًفا يتطلب البرشية واملعاناة البرشي الفعل
للنفس فهمنا تتوسط التي إلخ … والنظم واملؤسسات واألدبية الفنية واألعمال واآلثار
وأما املعنى، ذات األشياء مجال تفتح التي فهي الفينومينولوجيا أما باآلخرين، وعالقتها

واملالئم. السديد املنهج فهي الرتانسندنتايل) أو املاهوي الرد (وليس الهرمنيوطيقا

والرسد» و«الزمان الحية» «االستعارة (1)

الشعري املعنى إبداع إىل النصوص تأويل من ريكور عند الهرمنيوطيقي املنهج امتد
و«الزمان (١٩٧٥م) La Metaphore Vive الحية» «االستعارة كتابَيْه يف والقصيص
اعتربهما وقد ١٩٨٥م) ١٩٨٤م، ١٩٨٣م، ثالثة: (مجلدات Temps et Recit والرسد»
يضطلع كليهما أن ذلك بينهما، يفصل الذي الكبري الزمني الفاصل رغم توءَمني ريكور

(الداليل). السيمانتي بالتجديد
الحريف املعنى تدمري أن يف الحية» «االستعارة األول الكتاب يف الرئيسية الدعوى تتمثل
Reference اإلشارة تتبدل نفسها وبالطريقة يظهر، أن جديٍد ملعنًى يتيح االستعارة يف
يبدو وقد االستعارة، تحملها التي تلك هي ثانية إشارٌة محلها وتحل الحرفية الجملة يف
أن غري اإلشارية، وظيفتها تحطيم عىل تقترص لالستعارة والشعرية اإلبداعية الوظيفة أن
نصف أن لنا تتيح جديدة إشارة تخلق باألحرى إنها ريكور يقول فقط، الظاهر يف هذا
املبارش الوصف عىل ممتنًعا كان العالم من جزءًا أو أصح) بمعنى وصفه نعيد (أو العالم
الشعري، العمل عالم هو ذلك الظهور، إىل جديًدا عامًلا تدفع الشعرية اللغة إن الحريف. أو
بالنسبة ويمثل اليومي الفعل بعالم وينصهر الحياتي بالعالم يندمج الشعري العالم هذا
اإلبداع لنا يتيح وباختصار، وأعاني، وأعمل فيه أعيش أن بوسعي عامًلا ممكنًا، عامًلا يل

امُلعاشة. خربتنا عالم عن جديًدا ما شيئًا نقول أن لالستعارة الشعري
التي األسفار أهم من يُعد والذي والرسد»، «الزمان الثالثة األجزاء ذي كتابه ويف
إذ جديًدا؛ معنى الرسد يخلق كيف ودأٍب بصٍرب ريكور يبني العرشين، القرن يف ُدبَِّجْت
إلخ، … الرغبات املصادفات، األسباب، املقاصد، األغراض، متباينة: عنارص بني يوالف
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االنسجام من جديد نظاٍم ويف حكايٍة يف ويسلكها متصلة غري تبدو وقائع وينسج
إن حيث من االستعارية العملية وبني القصة يف الحبكة بني شبه وجه وهناك والرتابط،
العارضة واملصادفات املتباعدة األحداث بدمج تضطلع فالحبكة جديًدا، كالٍّ يخلق كليهما

مكتملة. قصة يف جميًعا وتمزجها بخاصة، اإلنسانية واألفعال
يف زماني هو رسٍد فكل ينفصم، ال وثيًقا ارتباًطا بالرسد الزمن خربة وترتبط
والبكماء، والفجة املشوشة الزمانية لخربتنا االمتياز ذا املدخل ويمثل وصميمه، جوهره
ينتظم ما بقدر إنسانيٍّا زمنًا يصبح الزمن أن هي كلها الثالثية هذه يف املركزية والفكرة

الزمني. وجودنا تمثل ما بقدر باملعنى تتحىل والروايات روايات، يف
بعرٍض — املركزية لفكرته الطويل واالختبار — والرسد للزمن تحليله ريكور يبدأ
الدرامية للحبكة أرسطو وتفسري الزمان، مفهوم مع أوغسطني القديس لرصاع دقيٍق
العنارص ومن نظاًما، الفوىض ومن معنى، ذا كالٍّ املتباعدة العنارص من تخلف وكيف
أو Mimesis Praxeos ال يف مًعا والرسد الزمن يتحد وكيف مرتابطة، قصًة املشتتة
الحقيقي، والعالم املتخيل العالم من بكل املحاكاة وتتعلق البرشي، للفعل الخالقة املحاكاة

الخيالية. والروايات التاريخية الروايات من القلب يف إنها
من وطويل دءوب تحقق أو باختبار ريكور يقوم الجليل العمل هذا بقية ويف
إذا التاريخ أن إىل ويذهب واألدب، التاريخ إلبستمولوجيا دقيق فحص خالل فرضيته،
طابعه عندئٍذ يفقد فهو قصة، متابعة ملكة لدينا، األساسية امللكة بتلك روابطه قطع
«الزمان من الثاني الجزء ويف اإلنسانية. العلوم من غريه بني من علم إىل ويختزل املميز
وظيفة حول املعارصين األدب نظرية مفكري من عدٍد آلراء ريكور يعرض والرسد»
شهرية رواياٍت لثالث دقيٍق تحليٍل خالل من فرضيته عىل الضوء من مزيًدا ويلقي الرسد
لتوماس الذهب» و«جبل ولف، لفرجينيا دالواي» «السيدة الزمن: فكرة جميًعا تسودها

بروست. ملارسيل مضت» أشياء و«تذكر مان،
الزمان إشكاليات بمراجعة ريكور فيه فيقوم والرسد الزمان من الثالث الجزء أما
كانت بني للخالفات ويعرض الفلسفة، تاريخ يف لحلها بُِذَلت التي املحاوالت وجميع
خربة بني العالقة ويدرس الزمان، طبيعة حول وامليتافيزيقا هيدجر وبني وهرسل،
برشح دراسته ويختم التاريخي، املايض حقيقة ويدرس الطبيعي، الزمان وبني الزمان
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باءت قد الفلسفية املحاوالت جميع أن إىل ويخلص التاريخي، الزمن لهرمنيوطيقا
الزمن.2 لخربة تأمليٍّا منفذًا تمنحنا التي هي وحدها الزمانية الروايات وأن بالفشل،

ريكور بول عند االرتياب هرمنيوطيقا (2)

والرجاء». «الشك النقدي»، «االنفتاح هرمنيوطيقا الصعبة: املعادلة
سبب هي الخادعة، ببساطتها العبارة، وهذه آن، يف مًعا وفن علٌم الهرمنيوطيقا
بدأه الذي املبحث ذلك الهرمنيوطيقا، مجال يف الحديث الزمن يف املحتدم الجدل
والذي املؤلف، عقل فهم خالل من املعنى انتزاع بمحاولته (١٧٦٨–١٨٣٤م) شاليرماخر
وانتهى والقارئ، النص أفَقي بني حواٍر قيام إىل ودعوته جادامر مع كربى دفعًة اكتسب
يف األهمية متعاظم دوًرا إليه وتسند القارئ عىل ترتكز التي اليوم هرمنيوطيقا إىل

التأويلية. العملية
صح إن القارئ»، «هرمنيوطيقا إطار داخل يعمل أنه رغم ريكور، بول يقنع لم
الضيق املسار يتخذ أن فأراد الهرمنيوطيقا، بهذه املرتبطة الصميمة بالذاتية التعبري، هذا
يف البقاء وبني نفسه) النص عىل (املرتكزة املوضوعية دعوة بني املمدود الرفيع والخط
تمثل يقوله»، أن قمينًا كان ولعله النص باطن يف «يعتمل ما عىل معني «انفتاح» حالة
والطابع العلمي الطابع من كل عىل لإلبقاء محاولته ريكور عند االرتياب هرمنيوطيقا
الهرمنيوطيقا حيوية أن إىل ريكور ذهب مطلقة، منزلًة منهما أيٍّ منح دون للتأويل الفني
موجًزا ثيسلتون يقول والتمرد، اإلذعان والشك، اإلصغاء املزدوج: الدافع هذا يكفلها

ريكور: عند الهرمنيوطيقا ماهية
عندما بأنفسنا نقدي وعي عىل نصبح أن أي األصنام»، «إزالة بمهمة يتعلق «األول
إسقاطاتنا تعود ال النقدي الوعي وبهذا النصوص، عىل الذهنية وبناءاتنا رغباتنا نُسقط
اإلصغاء إىل بالحاجة يتعلق والثاني «آخر»، أنها عىل أنفسنا خارج من تخاطبنا الذاتية
النص» «أمام تحدث أن خالقٍة ألحداٍث نتيح وبذلك الرسد، وإىل الرمز إىل بانفتاٍح

علينا.»3 تأثريها وتمارس

.Encyclopedica of Phenomenology, p. 613 2

Antony Thisleton, New Horizons in Her-Antony Thisleton, meneutics. Grand Rapids: 3

.Zondervan, 1992, p. 26
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االرتياب أبطال (1-2)

الثالث املحورية الشخصيات إىل االنتباه ريكور يلفت والفلسفة» «فرويد كتابه مستهل يف
وفضح األقنعة إزالة الخاصة، زاويته من كلٌّ حاولوا، الذين وفرويد) ونيتشه (ماركس
مارسه الذي االرتياب أن ويبدو السطحي، الظاهر من الحقيقي الباطن وكشف الزيف
دراستهم تجدر ثم ومن نفسه، ريكور لهرمنيوطيقا شارحًة نماذج يمثل الثالثة هؤالء
املعنى عىل يعثر أن هؤالء من واحٍد كل حاول لقد الفهم، حق تأويليته نفهم أن شئنا إذا
فقد للعقيدة ماركس تحليل أما وتعريته، الزائف املعنى نزع بواسطة للعقيدة الحقيقي
السمو من رفيعٍة بموضوعاٍت معنيًة العقيدة تبدو بينما أنه مؤداها نتيجٍة إىل به أفىض
األحوال عىل التعتيم هي األمر حقيقة يف وظيفتها كانت فقد الشخيص والخالص الروحي
كانت الطريقة وبهذه احتماًال، أكثر الحياتي البؤس وجعل اإلنساني، للعمل اإلنسانية غري
هو للعقيدة الحقيقي الهدف اعترب فقد نيتشه وأما للشعوب، كأفيوٍن تُستخدم العقيدة
هدفها يكذِّب هدٌف وهو فضيلة، الضعف من وتجعل قوة، موقع إىل الضعفاء ترفع أن
بتدعيم وذلك والطغام، للضعفاء بالنسبة احتماًال أكثر الحياة تجعل أن وهو الظاهري،
العبيد»، «أخالق أسماه مما ذلك وغري والود والتواضع والكدح الشفقة قبيل من فضائل

العجزة.4 وملجأ الضعفاء مهرب أنها وكشف العقيدة عن القناع نيتشه أزال هكذا
وكشف األقنعة إزالة إىل تعمد التي االرتيابية العملية نفس مارس وقد فرويد، وأما
كمصدٍر العقيدة تُدَرك بينما أنه إىل تحليله يف خلص فقد السطحي، من الحقيقي
وهٌم األمر حقيقة يف فإنها الحياة مصاعب املرء يواجه عندما واألمل للسكينة مرشوع
نماذج االرتياب رءوس قدم هكذا «أب-إله»، يف املرء رغبة عن تعبريًا يكون أن يعدو ال
فعل عىل نفسه املبدأ يطبق أن ريكور عىل وبقي والثقافة، العقيدة يف للشك واضحًة
يكن ولم Hermeneutics of suspicion االرتياب» «هرمنيوطيقا عنوان تحت التواصل
«مذهب أصحاب من حال بأية يكونوا لم الثالثة االرتيابيني هؤالء أن ريكور عىل خافيًا
بينما أنهم ذلك الجدد، واألكاديميني اإلييل وزينون فريون أمثال من Skepticism الشك»

David Stewart, The Hermeneutics of Suspicion, Journal o Literature and Theology 3 4

.(1989): 301
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األفق «تنقية ب يقومون األمر حقيقة يف ثالثتهم كان فقد الراسخة، األفكار هدم يمارسون
فحسب، الهدمي النقد طريق من ال للحقيقة، جديٍد وحكٍم أصالة، أكثر عالٍم أجل من
والفهم الزائف الوعي يفضحون األمر حقيقة يف ثالثتهم وكان للتأويل»، فنٍّ بابتكار بل
إىل ذلك من يخلصوا لكي االرتيابي؛ للنقد منظٍم بتطبيٍق (املجتمع) «النص» ل الزائف
كان لقد أقنعة، ودون تنكٍر دون هي كما للحقيقة وإدراٍك بواطنها يف لألمور صادٍق فهٍم
5.Demystification الزيف لكشف متقاربٍة طرائق ثالثة يمثلون ريكور، عند ثالثتهم،
إمكان إىل تفيض فإنها النصوص من نصٍّ عىل الهرمنيوطيقا هذه مثل تَُطبَّق عندما
بواسطتها يمكن والتي Second Naivete ثانية» «براءة ريكور أسماه ما إىل الوصول
للوجود»، جديدًة إمكاناٍت يفتح عالٍم النص، أمام «عالٍم إيجاد وهو التأويل هدف تحقيق
ا نصٍّ (وليكن النصوص من ا نصٍّ املرء يقرأ عندما رجحانًا وأكثرها األمور أيرس من إن
إىل يميل ذاتي ورضا بتصلٍب ذلك يفعل أن مألوًفا، ا نصٍّ كان إذا وبخاصة إنجيليٍّا)،
— معني بارتياب النص مقاربة أن ويبدو فيه، رجعة ال تجميًدا النص معنى «تجميد»
التي الحقيقية لرسالته ا حقٍّ مطابٌق هو يقوله النص أن يبدو ما كان إذا عما بتساؤٍل أي

أيًضا. ورضوريٌة صحيحٌة تأويليٌة عمليٌة هو — إبالغها يريد
أن يجب االرتياب أن وهي الثالثة االرتياب أساتذة أوضحها أخرى نقطة ثمة
النسق وإىل املجتمع) أفراد أو عامة بصفة (املجتمع املشاركني إىل يتوجه مزدوًجا يكون
النصوص، من نص أي تناول يف مزدوًجا االرتياب يكون أن يجب كذلك (العقيدة)،
ما معنى بإقحام أقوم (هل نفيس عىل االرتياب أطبق أن يلزمني ما ا نصٍّ أُقارب فعندما
ريكور يقول ا؟) حقٍّ ذلك النص يقول (هل النص عىل االرتياب أطبق وأن النص؟) عىل
يريد ملا جديًدا إصغاءً نصغي أن شئنا إذا ورضوري صحيٌح االرتياب قطبي كال إن
ذلك يكن وإن — يذكرنا أن األمر هذا يف يعدو ال ريكور أن والحق لنا، يقوله أن الرب
نقارب أن علينا العتيدة، التأويلية» «الدائرة بحقيقة — شك غري من شائقة بطريقٍة
ندع ال وحتى وبالغه، رسالته نسمع أن لنا يتسنى حتى وارتيابية نقدية بطريقة النص

وتحجبها. الحقيقة عىل تغيش املسبقة وقناعاتنا املسبق فهمنا

.Pauk Ricoeur, Freud and Philosophy, p. 33 5
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الرمزية والحكاية واالستعارة، االرتياب، (2-2)

توتٌر أنها عىل Metaphor لالستعارة فهمه يف ريكور عند االرتياب هرمنيوطيقا تتجىل
عنرص نفي، وعنرص إثباٍت عنرص يقبع االستعارة صميم يف أن ريكور يرى شد، أو
الناقل إىل األول العنرص يشري ،Is Not Like كمثل» «ليس وعنرص Is Like «كمثل»
«املرجع» أو إليه» «املشار أن عىل األخري يدل بينما االستعارة، لتوصيل املستخدم الحريف
أنه شأنه من «التوتر» هذا الحرفية، األلفاظ يف التماسه ينبغي ال االستعارة يف Referent
الحقيقي Referent إليه» «املشار هو امُلسقط «العالم» هذا النص»، أمام «عامًلا يُسقط
يتملكه أن انتظار يف يشءٌ هما وإشارتها االستعارة معنى أن ريكور ويرى لالستعارة،
جديٍد من بها يضطلع التي السياق أو القرينة إضفاء عملية خالل من الراهن القارئ

للنص.6 قارئ كل
استعاريٍّا» «إيمانًا ريكور يلتمس النص أمام البازغ العالم مع التفاعل بهذا
Second ثانيًة وبراءًة ،Demtyhol Gizing األسطورة نزع يتجاوز Metaphor-Faith
غري (is like «كمثل» عنرص عىل (توكيد Iconoclasm األصنام تحطيم تتجاوز Naivet
يجعل وبذلك كمثل»، «ليس النقدي الجانب عىل التوكيد نفسه الوقت يف يلتمس أنه
والنفي، اإلثبات قطبي بني التوتر هذا ساذج، تصديق أي يتجنب مفتوًحا نسًقا تأويليته
بني (٢) الشعرية اللغة داخل (١) ثالثة: مجاالت يف يتجىل كمثل»، و«ليس «كمثل»
هذه وتجد املستمعني. أو القراء حياة وبني التأويالت هذه بني (٣) اللغة هذه تأويالت
إليه» و«مشار جديدة معاٍن خلق طريق عن الحارضة اللحظة يف انفراًجا التوترات

جديدة.
التوتر ينطبق حيث Limit Expressions املقيدة» «التعبريات ريكور ويحدد
Proverbs األمثال تشمل املقيدة» «التعبريات هذه صورة، أوضح يف لالستعارة الداخيل
Escatological Sayings الساعة) عن قيل ما أو اآلخرة أمور يف ورد (ما واألخرويات
الحكايات عىل االستعارة هرمنيوطيقا ريكور يطبق وحني Parables الرمزية والحكايات
،The Model (النموذج) للحكاية الرسدية الصيغة يف قائًما «كمثل» عنرص يجد الرمزية

Erin White, Between Suspicion and Hope: Paul Ricoeur’s Vital Hermeneutics, Journal of 6

.Literature and Theology 5 (1991)
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(املقيد) الرسدية الصيغة بها تُنتهك التي الطريقة يف قائًما كمثل» «ليس عنرص ويجد
التكويني االزدواج هذا «الفاضح»! وربما و«الخارق» «الغرائبي» بتدخل The Qualifier
االستعارية، العملية «انفتاح» وبني الرسدي الشكل «انغالق» بني فيما التوتر إىل يفيض
النص وبني القارئ/املؤول بني أي النص، أمام عالٍم إسقاط إىل التوتر يؤدي ثانية ومرة
هكذا النهار، واضحة إىل ويخرج بالحكاية الخاص إليه» «املشار ينكشف وبه نفسه،
رسدي، شكٍل بني «ربط أنها عىل Parable الرمزية للحكاية ريكور تعريف أن يتبني
من كلٍّ مع متسق تعريٌف هو مالئم» Qualifier «مقيَّد» وبني ميتافيزيقية، عمليٍة

االستعارة. عمل لكيفية الخاص وفهمه ككل االرتيابية تأويليته
الرمزية الحكاية إىل أخص وبصفة االستعارة، إىل ريكور مدخل بينا أن بعد واآلن
ريكور استبصار أن نتبني أن أوًال بوسعنا كثرية، أموٍر اقتفاء يمكننا أدبي، كجنٍس
املألوف يتخطى آخر ووجًها مألوًفا وجًها تتضمن بوصفها االستعارة بازدواجية الخاص
… «كلوا تفسري عىل أرص الذي لوثر ولعل كثرية، مواطن يف لنا مفيد استبصاٌر هو
ضوء يف رأيه يغري أن قمينًا كان لعله حرفيٍّا، تفسريًا دمي» هذا … ارشبوا لحمي، هذا
الرؤيا» «سفر رشاح من الكثريين ولعل لالستعارة، الثنائية الطبيعة يف ريكور نظرية
تطبيق يُعد كذلك لالستعارة، ريكور فهم من باإلفادة أيًضا حقيقني كانوا Revelation
الحكايات من فكثري الفائدة؛ غاية مفيد تطبيق هو الرمزية الحكاية عىل املبدأ لهذا ريكور
أن بالقارئ يهيب مما ،Model/Qualifier «النموذج/املقيد» ببنية فعًال تتسم الرمزية

االستعارية. العملية يف ويدخل يميز
الرمزية، والحكاية لالستعارة ريكور فهم يف اإليجابية الجوانب هذه من الرغم وعىل
تفاعل أن عىل ريكور إرصار أولها والتساؤل، بالشك جديرة أخرى جوانب هناك فإن
إرصار وهو ينغلق، أن املبدأ، حيث من يمكن، وال «باالنفتاح» يتسم والنص القارئ
العملية يف له كبري دوٍر وإسناد القارئ عىل التعويل يف ريكور بمغاالة جهة من يرتبط
صوتًا كتابته، فور يغدو، املكتوب «النص بأن بإيمانه أخرى جهة من ويرتبط التأويلية،

املؤلف».7 موقف وعن املؤلف عن منفصًال ًضا ُمَمحَّ
أخذ الذي Ian Ramsay) رامزي يان من كل يتفق بينما أنه املثرية املالحظات ومن
الخاصة) تأويليته يف واستخدمه كمثل» «كمثل/ليس االستعاري نموذجه ريكور عنه

.Thisleton, New Horizons, p. 69 7

273



الفهم فهم

،Qualifier «املقيد» بواسطة الرمزية الحكاية يف ُمدخٍل مقصوٍد توتٍر وجود حول وريكور
الرمزية: الحكاية يف «املقيد» وظيفة بصدد مختلفة جد نتيجٍة إىل منهما كل َخلَُص فقد
الكلمة «هللا» إىل منطقية، عملية بواسطة يؤدي، أن هي املقيد وظيفة أن فريى رامزي أما
أن هي «املقيد» وظيفة أن فريى ريكور وأما كلها، اللغة عىل و«ترتأس» «تكمل» التي
أن عىل االثنان يتفق وبينما املستمع، أو القارئ ويَْشَده بالرسد الخاص املنطق يمزق
نسٍق إىل رامزي دعا فقد وَقيْدها، حدِّها إىل اللغة بها تُدفع التي الوسيلة هو «املقيد»

مفتوح. بنسٍق ريكور نادى بينما الهرمنيوطيقا من مغلق
املطلق االنحياز تجنب يف رغبته إىل باإلضافة ريكور، عند للنص الجديل التناول إن
فيما صميم «انفتاٍح» إىل به أفىض ما هو املفرسة، الذات جانب إىل أو النص جانب إىل
تفصل التي املكتوبة النصوص كل بمعنى يتعلق فيما بل الرمزية، الحكاية بمعنى يتعلق
نفسه النص يف ال املعنى عىل بالعثور اهتمامه غمرة يف وهو بون، أو فجوٌة وبينها بيننا
سياق بتغري فإذ النص، لرسالة منها مفر ال لنسبيٍة مجاًال فتح فقد النص، أمام بل
تسود أن كمثل» «ليس ل يسمح وهكذا النص، أمام القابع العالم يتغري كذلك القارئ
ينفرج الفعيل الواقع يف أنَّه غري التوتر، عىل يحافظ أن ريكور يريد «كمثل». حساب عىل
والنص، القارئ بني الحادث األفق يف املتولد الجديد» «املعنى لصالح النهاية يف التوتر
بنسبية مصحوب النص رسالة يف وتقلقٍل اضطراٍب إىل له، مرد ال بشكل األمر، ويصري

الرسالة. تلك
هذه فإن القارئ باستجابة ا حقٍّ تهيب اإلنجيل نصوص بعض كانت إذا ولكن
هو النص إن بالقارئ، ال نفسه بالنص محددة، بل مسرتشدًة، تكون أن يجب االستجابة
للنص يستجيب أن للقارئ كان وما القارئ، جانب من املناسبة االستجابة يحكم الذي
القارئ باستجابة تهيب ال النصوص من كثريًا هناك أن ذلك إىل أضف اتفق، كيفما
القارئ بولس. كرسائل التعليمية النصوص ومثل التاريخية، النصوص مثل قليًال، إال
الدينامي التفاعل أساس عىل النص أمام جديًدا معنى يؤسس أن يف حرٍّا ليس هنا
استجابة عىل ترتكز التي املعنى تعددية عىل يتأبى محدد معنى ثمة الطرفني، بني
النصوص بمعطيات (املتعلقة االعتبارات هذه أن إال …» ثيسلتون: يقول ذلك ويف القارئ،
عن تماًما االستغناء تحاول التي النظريات ضد خطريًة استفهاٍم عالمات تضع اإلنجيلية)

للموقف.» اللغوية غري السياقات عن أو املؤلفني
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وهي يجب، مما أكثر مفتوحٌة الحقيقة يف هي ريكور عند االرتياب هرمنيوطيقا إن
إىل ال تؤدي تأويليٍة طرائق تأسيس بوسعنا أن تدرك وال أبدية، تأويليٍة كدائرٍة تعمل
قصده الذي للمعنى مطابق محدد بمعنى ينتهي «لولب» إىل بل لها، نهاية ال دائرة

نجده. وأن عنه نبحث أن حقنا من معنى وعناه، إليه ورمى املؤلف

واإلبستمولوجيا االرتياب (3-2)

بني التوتر عىل اإلبقاء عىل يحرص أن إىل بريكور االرتياب هرمنيوطيقا أدت مثلما
كذلك املعنى، استخالص عملية يف للنص املطلقة والسيادة للقارئ املطلقة السيادة
اكتساب عملية يف املنهج عن السؤال بصدد نفسها الهرمنيوطيقا هذه ظالل رؤية يمكننا
«التفسري» عىل حرصية بصورٍة تعتمد أبستمولوجيا أية يف «لريتاب» ريكور إن املعرفة،

أخرى. جهة من Understanding «الفهم» عىل أو جهة من Explanation
رحاها دارت التي الخالفات يف موضع غري يف أوضحنا أن سبق كما التمييز هذا نشأ
الجناح فكان باكتسابها، الكفيلة والوسائل املعرفة مفهوم حول عرش التاسع القرن يف
هو الوضعي العلمي املنهج يصطنع الذي Explanation «التفسري» أن يرى الوضعي
الوضعي العلمي التفسري أن إىل اإلنسانيات أنصار ذهب بينما الظواهر، بتأويل الكفيل
إىل ودعوا البرشية، للخربة سديد وتأويٍل اإلنساني للواقع شامٍل وصٍف تقديم يملك ال
يف مرشوًعا دوًرا والتخيل وللشعور الغائية لألهداف تقيض الفهم يف نظرية تأسيس

اإلنسانية. املعرفة
جادامر مدخل يف (واملمثل و«التفسري» «الفهم» بني التعارض هذا يف ريكور رأى
التأمل يف و«الهابط» «الصاعد» املسارين الرتتيب) عىل الهرمنيوطيقا يف هابرماس ومدخل
قوله: يف بوضوح فيتجىل باملنهج اهتمامه وفتور جادامر «انفتاح» أما الهرمنيوطيقي،8
كما Parole و«الكالم» Langue «اللغة» من كل يشء كل وقبل أوًال ثمة اللغة «يف
(Langue الرموز نسق عن مختلف يشء هي Parole) املنطوقة فالكلمة سوسري، ميزهما
أو غريبة النصوص ولكن بالتأكيد، نعم النصوص، يف يوجد الكالم … اللغة يؤلف الذي

Paul Ricoeur, Ethics and Culture: Hebermas and Gadamer in Dialogue, Philosophy Today 8

.17 (1973): 152–165
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املكتوب؟ النص يف ا حقٍّ تُحفظ أن املنطوقة، الكلمة أي الكالم، لهذا يتأتى كيف وحشية،
املعنى عن نبحث أن دائًما علينا … ذهني؟ تلفظه أو عقيل نطقه ما بكليتها هي هل

عبارة.»9 أو منطوق ألي الحقيقي
الكتساب منهًجا تقدم ال أنها هي جادامر هرمنيوطيقا مشكلة أن بحق، ريكور، يرى
مدخل إن عبارة؟» أو ملنطوق الحقيقي «املعنى نعرف أن لنا كيف الحقيقي: املعنى
مدخل إنه اإلنسانية، العلوم منطقة يف الوضعية اإلبستمولوجيا تقدم يوقف ال جادامر

الذاتية. يف مفرط
إىل بالفعل ويفيض الوضعي بالعلم مفعم العكس عىل فهو هابرماس مدخل أما
بعلم (شغفه الجوانب من كثري يف هابرماس مع ريكور يتفق وبينما املناهج، إبستمولوجيا
ترانسندنتالية»)، «سيميولوجيا تأسيس نفسه ريكور محاولة يضاهي وهو مثًال اللغة
اآلخر»، «فهم ومشكلة «الفهم» مشكلة بني الخلط خطأ إليه وينسب معه يختلف فإنه
هناك، آخرون أشخاص وضعه الذي املعنى هو يكون أن بد ال الرسالة معنى أن ظن لقد

املعنى. ملشكلة نقدي وغري ذاتي تناول حقيقته يف هو أيًضا فهذا
املنهجي القصور من كالٍّ يتجنب أن الهرمنيوطيقا إىل الخاص مدخله يف ريكور أراد
(الذي هابرماس عند النقدي والقصور املوضوعية) نقص من يصاحبه (وما جادامر عند
يؤسس أن جهده ريكور حاول فقد لذا نفسه)؛ النص وبني املعنى بني بالخلط ترسع
وربما للمعنى، األنطولوجية البُنى عن الغطاء يكشف أن بواسطته للمرء يتسنى منهًجا

النص.10 أمام يتفتح الذي العالم يف الوجود لذلك ما تأويٍل تقديم يف أيًضا ينجح
كشف تحاول لغوية أداة وهي ،Semiology السيميولوجيا أن إىل ريكور ذهب
إىل سبيًال تمهد أن يمكن املؤلف)، نية عن (وبمعزٍل وحده النص أساس عىل املعنى
كانت التي الخاصة اإلشارات عن الوقت نفس يف واالستقالل املتحدث مقاصد يف املشاركة

Gadamer, The Hermeneutics of Suspicion, in Hermeneutics: Questions and Prospects, 9

.eds., G. shapiro and A. Sica (Amherst: University of Massachusetts Press, 1984), p. 63
Paul Ricoeur, Explanation and Understanding: On Some Remarkable Connections 10

Among The Theory of the Text, Theory of Action, and Theory of History. In The Philos-
ophy of Paul Ricoeur: An Anthology of His Work, eds., C. Reagen and D. Stewart (Boston:

.Beacon Press, 1978), pp. 149–166
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النص/الرمز بني املتبادل التفاعل وهذا الجديل املنهج هذا خالل ومن ذهنه، يف بالفعل
بكلتا الحقيقة تمتلك أن للذات فيه يتم العرفان من نوع لدينا «سيكون القارئ وبني

املوضوعي». والنقد املشاركة الطريقتني:
فإن الذاتية، يف إفراط من جادامر تأويلية عىل أخذه فيما ا محقٍّ ريكور كان وإذا
املتحدث مقصد يف «املشاركة» طريق عن الذاتية تجنب ريكور محاولة أن ليستشعر املرء
مفرطة محاولة هي املؤلف، إشارات مع املشاركة هذه وضع نفسه الوقت يف رفضه مع
بأن يسلم أن سوى املطاف نهاية يف يسعه ال املرء أن والحق الدرجة! بنفس الذاتية يف
بوصفها نصه يف املؤلف لدن من املعطاة املشعرات عىل يقوم أن بد ال املؤلف مقصد
هو إليه» و«املشار املعنى مصري فإن وإال بعباراته، الخاص Referent إليها» «املشار
وجه هو ذلك يذهب، أن املؤول يشاء حيثما إىل املرايس من واالنفالت والتسيب «التعويم»
عبارات انشقاق لتربير تُستخدم لغوية (سيميوطيقية) نظرية أية عن النظر بغض األمر

وانتواه. وقصده املؤلف عناه الذي األصيل إليه واملشار املعنى عن النص
واقع يف أنه غري «الفهم»، بإبستمولوجيا املرتبطة الذاتية يتجنب أن ريكور أراد قد
ال النقدي واملنهج املوضوعية التمس ألنه وذلك الذاتية؛ هذه تجنب من يتمكن لم األمر
نفسه عن يعرب وهو للمؤلف، املرهف باإلصغاء وتأسيسه املؤلف مقصد إىل التوجه يف
من للمؤلف بإزاحته ريكور أن املؤسف ومن شخيص، ال لغوي تحليل يف بل النص يف
«علمية» أداة استخدام خالل حتى السيادة لها وضمن املؤول ذاتية عزز قد الطريق

(السيميوطيقا).

واأليديولوجيا االرتياب (4-2)

لدينامية املبارشة الحدود يتجاوز بعيٌد تأثريٌ االرتيابية ريكور لهرمنيوطيقا كان
الزنوج (عند ألوانه بمختلف التحرري الالهوت يف التأثري هذا ويتجىل «القارئ/النص»،
باألوراجواي سيجندو جوان عند وبخاصة الالتينية، أمريكا ويف النسائي املذهب وعند
حركة تكن لم ريكور)، عند االرتياب هرمنيوطيقا عىل التحرري الهوته أقام الذي
اهتمامه كان ما بقدر محتًما، ذلك كان وإن الهوتي، «نسٍق» لتأسيس موجهًة سيجندو
بنيته فإن باطًال الالهوتي املرء منهج كان فإذا الهوتي، «منهج» تأسيس عىل ُمنصبٍّا
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إىل سيجندو ويذهب محالة، ال باطلًة أيًضا ستكون املنهج عىل القائمة الفوقية الالهوتية
تتناول التي للهرمنيوطيقا انجذابه هنا ومن األيديولوجيا، صنيعة هو الالهوتي املنهج أن
لالرتياب، التحليلية األدوات أهمية برزت هكذا نقدية، أي ارتيابيٍة بطريقٍة األيديولوجيا
وقد الزائفة، والتفسريات التسكينية الهروبية واملذاهب واملبتذل العادي لنبذ واملصممة
فضح هرمنيوطيقا عىل املرتكزة النفيس التحول عن الفرويدية املقوالت سيجندو أعمل
يدرك أي منه، يهرب وال الواقع يقبل الفرد جعل إىل ترمي والتي األقنعة وكشف الزيف
الخاص Reality Principle الواقع» «مبدأ فأسس الظاهر، يف تبدو كما ليست األشياء أن
ظاهر معنى وراء الخفي املعنى شفرة بفك يسمح التواضع من قدًرا ذلك يقتيض به،

ارتيابي. نحٍو عىل (النص) املجتمع أيديولوجيا تأويل يجري عندما
الخطيئة قبيل من الالهوتية، املقوالت جميع تأويل يُعاد التحليل هذا ضوء يف
الزيف وفضح األقنعة كشف مبدأ مع متسًقا تأويًال واآلخرة، والكنيسة والنعمة واإليمان
الظاملة األوضاع عىل اإلبقاء عىل تعمل التي التقليدية األيديولوجية األطر يف املتأصل
«خطيئة عقيدة إنَّ سيجندو: يقول األوضاع، هذه وتدعيم وقمعهم، الفقراء واستغالل
«التحرر أن ذلك عىل ويرتتب أيديولوجيا، هي االغرتاب، عىل الباعثة العقيدة تلك العالم»،
البنى عن اللثام نكشف لكي أيديولوجيٍّا ارتيابًا نمارس أن نختار أن إذن يعني
بكل متمتعة متسلطة أقلية مصالح وتخدم الطغيان تدعم التي الالشعورية األيديولوجية
الهوتيي أن يرى ألنه االرتياب بهرمنيوطيقا يهيب التحرري الالهوت إن االمتيازات»،
تأثًرا الرأسمالية بالعقلية املقدس للكتاب تأويلهم يف تأثروا قد الشمالية وأمريكا أوروبا

زائًدا.
أيًضا، وعيوبها ريكور، عند االرتياب هرمنيوطيقا مزايا أخرى مرة تتجىل هكذا
استبصارات وجاهة يف شك ال الالهوتي، الخطاب من املنطقة هذه يف نفسها عن وتعرب
إىل أيديولوجيا أي ونزوع األيديولوجيا، بفعل يتصل فيما وسدادها التحرري الالهوت
الوضع، من املستفيدين مصالح عىل واملحافظة الراهن الوضع عىل نظر، دون اإلبقاء،
املحرفة أو الزائفة التأويالت كشف يف كبرٍي بدوٍر االرتياب هرمنيوطيقا تضطلع هنا ها
أو مبارش بشكل األيديولوجيا نقد إىل موجًها االرتياب كان سواء النص، أو للمجتمع
فهمها عىل درجنا التي اإلنجيل نصوص يف الشك خالل من مبارش غري بشكل نقدها

نقد. ودون تفطن دون ثابتة أيديولوجيٍة قضبان داخل
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مرشوٍع نقٍد تأسيس يف يفشلون إذ التحررين الالهوتيني فإن الحظ لسوء ولكن
أيديولوجيا ضحية يقعون فإنهم ودراية، وعٍي عن نفسها، اإلنجيل رسالة حدود يف
استبدال مجرد إىل املطاف بهم وينتهي الغالب!) يف ماركيس لوٍن (ذات إنجيلية غري
تأويٍل أي عىل الشك ظالل وتلقي الجديد، املنظور هذا يتجمد هكذا بأخرى! أيديولوجيا
هو ا حقٍّ إليه نحتاج ما إن اإلنجيل. برسالة يتعلق فيما املرء تأويل يناقض أنه يتفق
أن قارئ/مؤول أي ِبَميُْسور أن ذلك أيًضا! االرتياب هذا يف وارتياٌب ارتياٍب هرمنيوطيقا
عىل أقحمه الدرجة، بنفس خاطئ آخر، بفهم ارتيابي نقد عىل قائًما للنص فهًما يستبدل
وفهمه وتحيزاته الخاصة مصالحه يدري، أن دون ربما النص، إىل يجلب قارئٌ النص

املسبق. الالهوتي
نشاٍط حالة يف يكونا أن يجب عامالن هناك والخاطئ اْلُمبْتََرس التأويل ولتجنب
عىل مستمر و«انفتاح» االرتياب، يف ارتياب موصول، ارتياب موقف اتخاذ أوًال: دائم؛
رسالة تحديد تجاه الصحيحة الحركة األهمية، من الدرجة وبنفس ثانيًا: ريكور، طريقة
بسبب وذلك بيشء؛ تسعفنا وال تتخبط ريكور هرمنيوطيقا أن نجد هنا اإلنجييل، النص
ال ثم من املؤلف قصد وأن الكتابة، فور ينفصالن واملؤلف النص بأن الخاطئ اعتقاده
عالٍم يف املعنى التماس إىل أدى الذي األمر إليه، الوصول املبدأ، حيث من حتى يمكن،

النص». «أمام يتفتح
اللتني والذاتية النسبية يف الوقوع من فكاك ال التأويلية الظروف هذه تحت
الذي املعنى النص عىل ويفرض يريده، ما النص عىل يميل أن للقارئ املجال تفتحان
بني توازنًا تخلق لكي جهدت التي االرتياب، بهرمنيوطيقا األمر ينتهي وهكذا يحبذه،
واالنفتاح الفن، جانب يف محالة ال تسقط أن إىل والفن، العلم بني أو و«الفهم» «التفسري»
أن إىل ماسة بحاجة هي االرتياب هرمنيوطيقا إن الفن، يميز الذي والالحسم األبدي
صحيحة تعبريات تمثل املكتوبة النصوص أن تدرك أخرى هرمنيوطيقا وتوازنها تكملها
وعىل املقصد، هذا إىل القارئ ترشد مبادئ وضع باإلمكان وأن مؤلفها، مقصد عن
وأن تنتهي، ال أبدية تأويلية دائرٍة من أكثر تكون أن مًعا وفٍن كعلٍم الهرمنيوطيقا
تسهم االرتياب هرمنيوطيقا أن شك ال اللولب، مسار به ينتهي الذي االنغالق نحو تسعى

املهمة. هذه إتمام عىل بمفردها قادرٍة غري أنها بيد املسار، هذا يف بنصيٍب
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تذييل

أيون11 محاورة

إفيسوس؟ مدينة أهل من أنت هل أيون، يا مرحبًا سقراط:
أسكليبوس. مهرجان حرضت حيث إبيدوروس من بل سقراط، يا ال أيون:

املهرجان؟ يف ملحمي قصيٍد مسابقات اإلبيدوريون يقيم وهل سقراط:
االستعرايض. األداء رضوب لكل مسابقاٍت ويقيمون نعم أيون:

ُفزت؟ وهل املتنافسني؟ بني من كنت وهل سقراط:
سقراط. يا الجميع عىل األوىل بالجائزة فزت لقد أيون:
الباناثينيا. يف أيًضا ترشفنا أن وآمل مربوك، سقراط:

السماء. بعون أفعل وسوف أيون:
أبهى دائًما ترتدي أن عليك أن ذلك أيون، يا الراوي مهنة أحسد ما كثريًا سقراط:
يف تكون أن دائًما عليك أن كما صورة، أجمل يف تبدو أن َفنَِّك من جزءًا وأن الثياب،
وإن ألوهة، وأكثرهم أفضلهم وهو هومر وبخاصٍة املجيدين، الشعراء من العديد صحبة
ا، حقٍّ املرء عليه يُحسد ليشءٌ قلب، ظهر عن كلماته حفظ مجرد وليس هومر، «فهم»
إليه يرمي الذي املعنى «يفهم» لم ما ملحمية قصائد راوية يكون أن إلنساٍن يتسنى ولن
يؤوله أن له كان وما ملستمعيه، الشاعر عقل «يؤول» أن عليه ينبغي الراوية ألن الشاعر؛

والغبطة. الحسد دواعي أدعى ملن ذلك كل وإن يعنيه، ما يعرف لم ما تأويله حق
جوانب أصعب هو «التأويل» زال فما سقراط، يا الحقيقة كبد أصبت لقد أيون:
أي من أفضل هومر عن أتحدث أن عىل القدرة نفيس يف ألرى وإنني تأكيد، بكل فني
وال ثاسوس، من ستيسيمربوتوس وال المبساكوس، من ميرتودوروس فال آخر: شخص

كيًفا. أو ا كمٍّ أعرفه ما هومر عن يعرف كان، شخص أي وال جلوكون،

ولهذه Benjamin Jowett بقلم بها امُلعتد اإلنجليزية الرتجمة عن أيون ملحاورة جديدة ترجمة هذه 11

داود شوقي للدكتور واألخرى خفاجة صقر للدكتور إحداهما علمي، حد عىل عربيتان، ترجمتان املحاورة
وإسهاًما جهة، من األسلوب ووحدة العمل التساق إيثاًرا الجهد هذا أضيف أن رأيت أني غري تمراز،
و«صهًرا» له معينًا و«فهًما» للعمل «تأويًال» الرتجمة باعتبار أخرى، جهة من للمحاورة جديد «تأويل» ب

جديد. بأفق ألفقه
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املعارف. هذه عني تحجب أظنك وما منك، ذلك أسمع أن سعيٌد إنني سقراط:
تقديًما هومر أقدم كيف تسمع أن ا حقٍّ عليك وإن سقراط، يا تأكيد بكل أيون:

ذهبي. بتاٍج الهومريون يكللني أن الالئق من أن أرى … متقنًا
فأود اآلن أما آخر، وقٍت يف الهومرية إتحافاتك لسماع فرصٌة لدي ستكون سقراط:
وحده؟ هومر عىل يقترص أو وأرخيلوخوس هزيود إىل فنك يمتد هل سؤاًال: أسألك أن

تماًما. كاٍف ذاته يف فهو هومر، عىل يقترص أيون:
وهزيود؟ هومر فيه يتفق يشءٍ من هناك هل سقراط:

أرى. فيما الكثري هناك نعم، أيون:
هزيود يقوله ما تأويل عىل أو هومر يقوله ما تأويل عىل أقدر أنت وهل سقراط:

فيها؟ يتفقان التي األشياء هذه عن
فيها. يتفقان التي املواضع يف اإلجادة بنفس االثنني ل أؤوِّ أن بوسعي أيون:

فلدى مثًال، األلوهية مسألة فيها؟ يتفقان ال التي املسائل عن ماذا ولكن سقراط:
يقوله. ما األمر هذا يف وهزيود هومر من كل

بالضبط. أيون:
الشاعران هذان يقوله ما تأويل عىل صالح، نبي أم أيون، يا أقدر تراك سقراط:

يختلفان؟ حني بل فحسب يتفقان حني ال األلوهية، يف
النبي. أيون:

ودون هزيود دون فقط هومر يف املهارة هذه تحوز أن لك كيف ولكن سقراط:
الشعراء؟ بقية يتناولها التي املوضوعات نفس يف هومر يتحدث أال الشعراء؟ سائر
البرش، وتعامالت اإلنساني املجتمع عن يتحدث أال الكربى؟ قضيته هي الحرب أليست
وإذ بعًضا بعضهم يخاطب إذ اآللهة وعن والحمقى؟ الحاذقني واألرشار، منهم األخيار
وعن السفيل، العالم يف يحدث وما السماء يف يحدث وعما البرشي، الجنس يخاطبون

هومر؟ بها يتغنى التي املوضوعات هي هذه أليست واألبطال؟ اآللهة أطوار
سقراط. يا بالضبط أيون:

نفسه؟ باليشء الشعراء بقية يتغنى أََوَال سقراط:
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هومريوس. بطريقة ليس ولكن سقراط، يا بىل أيون:
أسوأ؟ بطريقٍة ماذا، سقراط:

بكثري. أسوأ نعم، أيون:
أفضل؟ بطريقٍة هومر ويتغنى سقراط:

يُقاس. ال بما أفضل إنه أيون:
الحساب علم يف ما مناقشٌة تجري فحيث أيون، عزيزي أي بالتأكيد، ولكن سقراط:
فهناك الباقني، من أفضل نحٍو عىل يتحدث واحٌد بينهم األشخاص من عديٌد فيها يتحدث

الجيد؟ املتحدث هو أيهم يحكم أن عىل القدرة لديه ما، شخٌص
نعم. أيون:

يحكم الذي الشخص هو سيكون الجيد املتحدث من يحكم الذي وذلك سقراط:
الرديء؟ املتحدث من
نفسه. هو أيون:

الحساب؟ عالم هو الشخص هذا وسيكون سقراط:
نعم. أيون:

من عديٌد يتحدث حيث الصحي الغذاء حول مناقشاٍت ويف حسن، سقراط:
الذي الشخص ذلك أيكون الباقني، من أفضل نحٍو عىل يتحدث واحٌد بينهم األشخاص

نفسه؟ الشخص أم الرديء، يميز الذي غري آخر شخًصا الجيد املتحدث يميز
بالطبع. نفسه الشخص أيون:

اسمه؟ وما الشخص، هذا هو ومن سقراط:
الطبيب. أيون:

ويتحدث بعينه موضوٍع حول تدور التي املداوالت جميع يف عامة، وبصفة سقراط:
منهم؛ للرديء أيًضا مميًزا املتحدثني من الجيد مميز يكون ألن عديدون، أشخاص فيها
نفسه؟ املوضوع مناقشة تجري حيث الجيد يعرف لن فإنه الرديء يعرف ال كان لو إذ

ا. حقٍّ أيون:
األمرين؟ كال يف حاذًقا نفسه الشخص أليس سقراط:
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بىل. أيون:
وأرخيلوخوس، هزيود أمثال الشعراء، وبقية هومر إن تقول وأنت سقراط:
بإجادة، يتحدث من فهناك النحو، نفس عىل يكن لم وإن األشياء، نفس يف يتحدثون

اإلجادة؟ هذه عن يَُقرصِّ من وهناك
القول. هذا يف مصيٌب وأنا نعم، أيون:

أدنى هم من أيًضا تعرف أن قمينًا فستكون الجيد املتحدث عرفت وإذا سقراط:
حديثًا؟

حق. هذا أيون:
أيون إن قلت إذا مخطئًا أكون أن يمكن هل العزيز، صديقي يا إذن، سقراط:
الشخص أن يعرتف ذاته هو دام ما سواء حد عىل الشعراء بقية ويف هومر يف حاذٌق
الشعراء جميع وأن نفسها، املسائل يف املتحدثني جميع عىل جيًدا حكًما سيكون نفسه

نفسها؟ املسائل يف فعًال يتحدثون تقريبًا
أية اإلطالق عىل أحوز وال النوم إىل وأخلد انتباهي أفقد سقراط يا إذن ملاذا أيون:
هومر ذُكر ما فإذا آخر، شاعر أي عن شخص أي يتحدث عندما قيمة، أدنى ذات أفكاٍر

أقوله؟ لكي الكثري ولديَّ انتباٌه وكيل فوري من ُقمت
عن تتحدث أنك يدرك أن إنسان أي بوسع صديقي، يا واضح السبب سقراط:
لكان الفن لقواعد وفًقا عنه تتحدث أن عىل قادًرا كنت فلو معرفة، أو فن أي دون هومر

يتجزأ). (ال كلٌّ فالشعر الشعراء، بقية عن تتحدث أن لك تسنى
نعم. أيون:

نفس عنه نقول أن لنا فإن ككل، آخر فنٍّ أي شخٍص أي يكتسب وعندما سقراط:
أيون؟ يا أعنيه ما لك أفرس أن تود هل اليشء،

أيها أسمعكم أن أحب فأنا تفعل، أن يسعدني وكم سقراط، يا ا حقٍّ ذلك أود أيون:
تتكلمون. وأنتم الحكماء

الحكماء أنتم إنما حكماء، تدعونا أن يف ا محقٍّ ولسَت حكماء لسنا بحسبك، سقراط:
سواد من فواحد أنا أما بأشعارهم، تتغنون الذين الشعراء وكذلك واملمثلني، الرواة معرش
يمكن يشء قلته، الذي ذلك ومبتذٌل عاديٌّ هو كم مليٍّا انظر فقط، الحقيقة يتكلم الناس
الجيد يف بحثه فإن بكليته فنٍّ معرفَة إنساٌن يكتسب عندما أنه وهو إنسان: أي يقوله أن
كالٍّ التصوير فن أليس املسألة، هذه يف النظر ولننعم بعينه، واحًدا أمًرا يكون والرديء

يتجزأ)؟ (ال
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بىل. أيون:
وحديثًا؟ قديًما والرديئني الجيدين املصورين من العديد وهناك سقراط:

نعم. أيون:
ومثالب مناقب تبيان يف حاذًقا كان شخص أي قط عرفَت فهل سقراط:
عمل صدر ما فإذا املصورين، بقية نقد عن ذلك مع وعاجًزا أكالوفون بن بوليجنوتوس
يف برأيه يديل أن عليه تعني ما إذا حتى النوم، إىل وأخلد وأَبَْلَس تحري آخر مصور أي
لكي الكثري ولديه وانتبه نهض فقط، وعنه املصور) هذا كان من أي (أو بوليجنوتوس

يقوله؟
قط. شخًصا هكذا أعرف لم وهللا ال أيون:

مناقب عرض يف ماهًرا كان مثَّاٍل أي عن حياتك يف سمعت هل أو سقراط:
مثَّال أي أو السامويس، تيودوروس أو بانوبيوس، بن إيبيوس أو مينيون، بن دايدالوس

يقوله؟ ما يجد ولم ونام ارتبك بعامٍة املثالني أعمال صدرت ما فإذا آخر،
هذا. عرفت وال كال أيون:

عازيف أو الناي عازيف من أيٍّا قط تصادف لم فأنت مخطئًا أكن لم وإذا سقراط:
أو أوليمبوس عن الحديث بمكنته كان املالحم رواة أو القيثار عىل املغنني أو القيثار
إفيسوس من أيون عن الحديث إىل انتقل ما فإذا إيثاكا، راوية أو أورفيوس أو ثامرياس

وعيوبه؟ مزاياه عن فكرٍة أي لديه تكن ولم وتحري ارتبك
ويؤيدني ذاتي، قرارة يف أعي أني غري سقراط، يا أكذِّبك أن يل يكون ما أيون:
شخص أي من أكثر عن أقوله ما ولديَّ هومر عن فعًال الحديث أجيد أنني جميًعا، الخلق

ذلك؟ كان لم يل فقل اإلجادة، بنفس الباقني عن أتحدث ال أني غري آخر،
يف موهبتك إن تصوري: يف ذلك سبب لك أرشح وسوف أيون، يا أدري سقراط:
ويُعرف املغناطيس يوريبيدس يسميه الذي الحجر يف تكمن هومر عن بامتياٍز الحديث
عليها يسبغ بل فحسب، الحديدية الحلقات يجذب ال الحجر هذا هرياقليا، بحجر عادًة
وحلقاته الحديد قطع من عدًدا تصادف ما وأحيانًا أخرى، حلقاٍت لجذب مماثلًة قوًة
من جذبه قوة يستمد وجميعها ا، جدٍّ طويلًة سلسلًة مكونًة بعٍض من بعضها يتدىل
بعض بإلهام بدء ذي بادئ بنفسها الشعر إلهة تقوم شبيهة وبطريقٍة األصيل، الحجر
اإللهام، هم مسَّ الذين اآلخرين األشخاص من سلسلٌة تتدىل امللهمني هؤالء ومن األشخاص،
الجميلة قصائدهم يؤلفون والغنائيني، منهم امللحميني املجيدين، الشعراء جميع أن ذلك
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الكوريبانتيون املهووسون يفقد ومثلما وممسوسون، ملهمون ألنهم بل الفن بواسطة ال
يؤلفوا أن رشدهم بكامل الغنائيون الشعراء يكون ال كذلك يرقصون، عندما صوابهم
ومثلما اإللهام، فيمسهم والوزن املوسيقى سيطرة تحت يقعون بل الجميلة، أناشيدهم
تحت تكون عندما األنهار من والعسل الحليب تستدر إذ الباخوسيات العذارى تفعل
الغنائي، الشاعر روح تفعل كذلك صوابها)، كامل يف تكون عندما (ال ديونيسوس تأثري
معسولة، ينابيع من أغنياتهم يجلبون أنهم ينبئوننا فهم أنفسهم، الشعراء يقول كما
زهرة، إىل زهرٍة من يرنقون كالنحل إنهم ووديانها، الشعر إلهات بساتني من يتخريونها
أن بعد إال الخلق له يتأتى وال وقديس، وُمجنٌَّح لطيٌف يشءٌ فالشاعر الحق، قولهم وإن
وال حول بال فهو الحالة هذه يبلغ لم فإذا بعقله، يعود وال حواسه ويغادر اإللهام يمسه

بنبوءاته. يتفوه أن عىل قدرة
مثلك أنهم، غري البرش، أفعال عن الشعراء بها يتحدث التي البليغة األقوال هي كثرية
إنهم، فنية، قواعد أي بوساطة قولهم يفرغون ال هومر، عن تتحدث عندما نفسك أنت
فإن يُلهمون وعندما غريه، دون الشعر آلهة عليهم تمليه ما نطق إىل مدفوعون ببساطة،
واآلخر ،Dithyrambs ديونيسوس) (أمدوحة «ديثريامب» أناشيد ينظم سوف واحدهم
واملجيد ،Iambic «عمبقية» أو ملحمية أشعاًرا وسواه جوقة، أناشيد وغريه مديح، أناشيد
إذ الشاعر أن ذلك آخر: لوٍن أي يف مجيٍد غري الشعرية األلوان هذه من لوٍن يف منهم
قواعد بواسطة تعلم قد أنه صح إذا أما إلهية، بقوٍة بل الفن بواسطة يتغنى ال يتغنى
فقد لذا واحد؛ لوٍن يف ال الشعر ألوان كل يف يقول كيف يعرف أن حقيًقا كان لقد الفن
الصالحني، وأنبياءه أولياءه يتخذ مثلما له، وكالء واتخذهم عقولهم الشعراء هللا سلب
النفيسة الكلمات تلك أنفسهم تلقاء من يتكلمون ال أنهم إليهم املصغني نحن نعرف لكي
تينيخوس ويقدم خاللهم، من يخاطبنا وإنه املتكلم، هو نفسه هللا إن بل غيبوبة، حالة يف
الحمد أنشودة سوى الذكر يستحق يشء أي يكتب لم إنه أقوله: ملا الفتًا مثاًال الخالقيدي
عىل قلٌم سطره ما أرفع من واحدٌة هي والتي فم، كل يرددها التي الشهرية Paean
يبدو الطريقة فبهذه نفسه، هو يقول كما الشعر آلهة خلق من ببساطة، إنها، اإلطالق،
من أو برشيًة ليست الجميلة القصائد هذه أن للشك مجاًال يدع ال بما لنا يثبت هللا أن
الذين اآللهة مرتجمو إال هم ما الشعراء وأن هللا، صنع ومن إلهية بل اإلنسان، صنع
أسوأ بلسان غنى عندما يلقنه أن هللا أراد الذي الدرس هو هذا أليس مراًرا، يتلبسونهم

أيون؟ يا ذلك يف ا محقٍّ ألسُت األغنيات؟ أجمل الشعراء
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روحي، تمس كلماتك ألن حق؛ عىل أنك ألشعر إنني سقراط، يا ا، حقٍّ بىل، أيون:
اآللهة. أقوال لنا يرتجمون إلهي، إلهاٍم بواسطة املجيدين، الشعراء بأن قناعٍة عىل وأنا

الشعراء؟ مرتجمو املالحم، رواة معرش وأنتم، سقراط:
حق. عىل أنت أيًضا هذا يف أيون:

املرتجمني؟ مرتجمو إذن أنتم سقراط:
بالضبط. أيون:

تأثرٍي أعظم تمارس عندما فيه: سأسألك عما برصاحة تجيبني لو وددت سقراط:
مقاضوه يتبينه طافًرا أوديسيوس ظهور مثل من مثرية لفقرٍة تالوتك لدى الجمهور عىل
أندروماخ أحزان أو هكتور، إىل يندفع وهو أخيل وصف أو قدمه، إىل السهام ويصوِّبون
طورك عن خارًجا تكون أال وصوابك؟ ُرشدك يف آنذاك تكون هل بريام، أو هيكوبا أو
يف كانت سواء عنها تتحدث التي واألماكن الشخصيات بني تجوس وجٍد يف روحك وكأن

القصيدة؟ تعرضه الذي املنظر كان حيثما أو طروادة يف أو إيثاكا
أن رصاحة أعرتف أن بد فال سقراط، يا قلبي شغاف ليمس الدليل هذا إن أيون:
شعري ينتصب للرعب أعرض حني وأنني بالدموع، تغرورقان املأساة رواية يف عينيَّ

قلبي. ويخفق انتصابًا
مرتديًا احتفال، أو تقريٍب يف شخٍص يف نقول ترانا وماذا أيون، يا حسنًا سقراط:
متصدًعا يبدو عندما أحد، عنه يخلعها لم ذهبية بتيجان رأسه ومكلًال املهرجان بزة
يمسه أو أحد له يتعرض أن دون ودود، وجٍه ألف عرشين من أكثر حضور يف هلًعا

وصوابه؟ برشده الشخص هذا أيكون بأذى،
صوابه. أو رشده يف ليس أنه لك أؤكد سقراط، يا ال بالطبع أيون:

املتفرجني؟ معظم عىل بذلك شبيًها تأثريًا تمارس أنك أََوتدري سقراط:
الشفقة انفعاالت مختلف وأشاهد املنصة فوق من أرمقهم فأنا الدراية، كل أيون:
انتباهي؛ كل أوليهم أن عيلَّ وإن أتحدث، عندما محياهم عىل مرتسمًة والرصامة والتعجب
يضحكون جعلتهم وإذا النهاية، يف أضحك سوف نفيس فأنا يبكون جعلتهم إذا ألني ذلك

املكافأة. وقت يحني عندما أبكي، فسوف
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األصيل املغناطيس تأثري تتلقى التي الحلقات آخر هو املشاهد أن أتعرف سقراط:
الحلقات من فهما واملمثل، مثلك، املالحم، رواية أما قويل؟ حد عىل بعض من بعضها
الناس أرواح هللا يهز كلها هذه خالل الحلقات، أوىل فهو نفسه الشاعر وأما الوسطى،
من ضخمة سلسلة إذن هناك اآلخر. من يتدىل منهم الواحد ويجعل يشاء جهٍة أي يف
الحلقات جانب عىل الحجر، من كأن املتدلني الجوقة، من دونهم ومن واألساتذة الراقصني
ممسوٌس إنَّه ويقال: منها يتدىل معينٌة شعٍر إلهة شاعٍر ولكل الشعر، إلهة من تتدىل التي
أي األوىل، الحلقات هذه ومن بها، ممسوٌك ألنه أقوله، الذي تقريبًا اليشء نفس وهو بها،
ميوسايوس، من وبعضهم أورفيوس، من إلهامه يستمد بعضهم آخرون، يتعلق الشعراء،
ممسوٌس وأنت هؤالء، من واحٌد أيون يا أنت بهومر، وتمسك تمس العظمى الغالبية لكن
تقوله، ما لديك يكون وال النوم إىل تخلد آخر شاعٍر كلمات أحٌد يردد وعندما بهومر،
يُقال، بما وامتألت بداخلك روحك وقفزت فورك من نهضت لهومر ترنيمًة أحٌد تال فإذا
مثلما تماًما ومس، إلهي بإلهاٍم بل تقوله، ما تقول هومر عن باملعرفة أو بالفن فليس
ممسوسون هم الذي لإلله املقيضة النغمة بتلك برهافٍة الكوريبانتيون املستمعون يتمتع
اسم يُذَكر عندما أيون يا وأنت غريه، دون لذلك والكلمات الرقصات من الكثري ولديهم به
تسأل: وأنت الشعراء، بقية عن لتقوله لديك يشء وال لتقوله، الكثري لديك يكون هومر

إلهي. بإلهاٍم بل بالفن ال هومر تمجد أنك والجواب هذا؟» «لم
يف تسعفك سوف بالغتك أن يف شكٍّا بي فإن ذلك ومع سقراط، يا جميل هذا أيون:
تسمعني أن لك أُتيح وإذا ممسوًسا، مجنونًا أكون عندما إال هومر أمجد ال بأني إقناعي

حال. بأية النحو هذا عىل األمر ترى لن أنك من يقنٍي عىل فأنا عنه أتحدث وأنا
أن عيلَّ سؤاٍل عن تجيب أن قبل ليس ولكن أسمعك، أن كثريًا سيسعدني سقراط:

األجزاء. كل تجيد ال أنك املؤكد فمن بإجادة؟ تتحدث هومر من جزءٍ أي يف أسأله:
فيه. الحديث أجيد ال جزء يوجد ال أنَّه سقراط يا لك أؤكد أيون:

بها لك ليس التي األشياء عن هومر يف الحديث تجيد ال أنك املؤكد من سقراط:
علم.

علم؟ به يل ليس مما هومر يف يوجد وماذا أيون:
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عن والحرف؟ الفنون عن كثريٍة مقاطع يف هومر يتحدث أال رويدك، سقراط:
جميًعا. لرددتها األبيات من شيئًا تذكرت أنني فلو مثًال، العربات قيادة

وسأرددها. أتذكرها، إنني أيون:
االلتفاف أثناء باالحرتاس يوصيه حيث البنه نستور يقوله ما إذن يل قل سقراط:

لباتروكلوس. تكريًما الخيل سباق يف
عىل الحصان وحفز يسارهم عىل املصقولة العربة يف برفق «انحرف يقول: أيون:
األيرس الحصان دع املراد تبلغ وعندما العنان، وأرخ والصوت، بالسوط اليمنى الجهة
تعلق أن وتجنب مس، أقل الطرف تمس أن املتقنة العجلة ملحور يتأتى ال حتى يقرتب؛

بالحجر.»
األبيات: هذه سداد عىل األصوب الحكم يملك الذي من أيون: يا واآلن كفى، سقراط:

الطبيب؟ أم العربات سائق
طبًعا. العربات سائق أيون:

آخر؟ سبب ألي أم حرفته بحكم ذلك أيكون سقراط:
حرفته. بحكم بل أيون:

معني، بعمٍل معرفًة يحوز لكي فن أو صنعة كل َقيََّض قد هللا ويكون سقراط:
الطب؟ بفن نعرفه ال املالحة بفن نعرفه فالذي

ال. بالطبع أيون:
الطب؟ بفن نعرفه ما النجارة بفن نعرف نحن وال سقراط:

ال. بالطبع أيون:
بفٍن نعرفه ال الفنون بأحد نعرفه فالذي الفنون؛ جميع عىل ذلك ويصدق سقراط:
فيما متباينة الفنون من ألوانًا هناك بأن تُسلم أنت سابًقا: سؤاًال أسأل دعني ولكن آخر.

بينها؟
نعم. أيون:

آخر وفن املعرفة من بصنف يضطلع فن هناك كان إذا بأنه معي وتُسلم سقراط:
مختلفان؟ فناناِن إذن فهما آخر؛ بصنف يضطلع
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نعم. أيون:
كان ملا املوضوع نفس هو املعرفة موضوع كان إذا ألنه بالتأكيد؛ نعم سقراط:
أنا — املعرفة نفس يقدم كالهما كان إذا — مختلفة الفنون بأن لقولنا معنى هناك
كنت إن أسأل أن لزم وإذا نفسه، اليشء تعرف وأنت أصابع خمسة هناك أن مثًال أعرف

ذلك؟ يف لوافقتني الحساب، فن بمساعدة الحقيقة بهذه أملمنا قد وأنت أنا
نعم. أيون:

أن ينبغي هل ذلك؟ تعميم يمكن هل أسألك: أن أريد كنت ما إذن يل قل : سقراط
أخرى؟ بموضوعات األخرى الفنون وتختص املعرفة من بعينه بموضوٍع فن كل يختص

سقراط. يا أراه ما هذا أيون:
أقوال عىل صائبًا حكًما يملك لن معني بفنٍّ معرفًة يمتلك ال الذي ثم ومن سقراط:

وأفعاله؟ الفن ذلك
تماًما. صحيح أيون:

هومر، من تتلوها كنت التي األبيات عىل األفضل الَحَكم سيكون من إذن سقراط:
العربات؟ سائق أم أنت

العربات. سائق أيون:
عربات. سائق ال مالحم راوية ألنك وذلك سقراط:

نعم. أيون:
مختلفة؟ أمور عن معرفة هي مختلفة معرفة كل وهكذا سقراط:

ا. حقٍّ أيون:
قدمت بأنها نستور خليلة هيكاميد فيه تُوصف الذي املقطع تعرف أنت سقراط:
وقد الربميني، بالنبيذ «مصنوع يقول: عندما الجريح، ماتشاون إىل البوسيت12 رشاب
شهيًة تضفي بصلًة بجانبه ووضعت الربونز، من بمبرشٍة املاعز حليب جبن ْت بََرشَ
ملقتىض ومالءمتها األبيات هذه سالمة عىل الحكم عىل األقدر هو فن فأي وبعد، للرشاب.»

الطب؟ فن أم املالحم رواية فن الحال:

نبيذ. مع ساخن حليب 12
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الطب. فن أيون:
الرصاص من قطعة مثل األعماق يف «وهبطت هومر: يقول وعندما سقراط:
حاملًة تندفع الحقل، يف يطوف ثور قرن يف وضعت التي الفادن خيط بطرف املربوطة
يف التعبري سالمة عىل الحكم عىل أقدر سيكون فن فأي النهمة.» األسماك بني فيما املوت

املالحم؟ رواية فن أم الصياد فن األبيات: هذه
الصياد. فن سقراط يا بالطبع أيون:

تعزو أن عىل قادًرا سقراط يا أنت دمت «ما سألتني: هبك ذا، أنت ها سقراط:
ينبغي املقاطع أي تخربني أن أود فإني فنون، من يناظرها ملا هومر يف املقاطع مختلف
فوريًة إجابًة أجيبك كيف عندئٍذ سرتى النبوءة»؟» «فن أو نبيٌّ جودتها عىل يحكم أن
سبيل عىل هناك، األوديسا، يف وبخاصة املقاطع، هذه مثل من العديد فهناك وصحيحة،
الرجال «أيها للمدعني: ميالمبس بيت نبي ثيوكيلمينوس فيه يقول الذي املقطع املثال،
وصوت الظالم، يف مطمورٌة وأرجلكم ووجوهكم رءوسكم إن أصابكم؟ ماذا البائسون،
باألشباح مكتظٌة واملحكمة مألى والردهة بالدموع، املبللة وخدودكم يتفجر، النواح
وينترش.» يخيم مشئوًما وسديًما السماء، من تبددت والشمس إيريبوس، ظالم يف الهابطة
وصف يف املقطع ذلك املثال سبيل وعىل أيًضا، اإللياذة يف كهذه كثريٌة مقاطع وهناك
عبور عىل متلهفون هم «وبينما هومر: يقول حيث الواقي)، (السور املرتاس قرب املعركة
تنينًا براثنه يف حمل وقد شماله، عىل الناس كبح محلٌق نٌرس نذيٌر: أتاهم إذ الخندق
إىل انثنى ألنه ذلك؛ رغم النضال عن يَُكفَّ ولم والهثًا، حيٍّا يزال ما بالدم، مضجًرا ضخًما
منه يسقط أمله من النرس فرتكه صدره، عىل بالعنق يحمله الذي الطائر ورضب الخلف
أجنحة عىل بعيًدا وُحمل مدوية رصخًة رصخ فقد النرس أما الجموع، وسط األرض إىل

الريح.»
ويقررها. فيها ينظر أن النبي عىل ينبغي أنه أؤكد التي األمور صنف هو هذا

القول. هذا يف سقراط يا تماًما محٌق وأنت أيون:
واألوديسة اإللياذة من لك اخرتت ومثلما حق، عىل أيًضا وأنت أيون، يا نعم سقراط:
تعرف من يا أيون، يا أنت يل تختار فهل والصياد، والطبيب النبي عمل تصف مقاطع
يكون أن ينبغي والتي الرواية، وفن بالرواية تتعلق مقاطع مني، بكثرٍي أكثر هومر

آخر؟ شخص أي من عليها والحكم فحصها عىل أقدر الراوية
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سقراط. يا بالتأكيد، املقاطع، كل أيون:
يليق تقوله؟! كنت ما نسيت قد هل أيون، يا بالتأكيد املقاطع كل ليست سقراط:

ذلك. من أقوى بذاكرٍة يتمتع أن بالراوية
نسيته؟ الذي ما كيف، أيون:

العربات؟ سائق فن عن مختلٌف الراوي فن أن أعلنت أنك تذكر أال سقراط:
أذكر. بىل أيون:

يعرف لن الراوية، وفن الراوية، فإن نفسك أنت إليه خلُصت ملا وفًقا إذن سقراط:
يشء. كل

سقراط. يا معينًة أشياء أستثني أن بد ال أيون:
األخرى، الفنون موضوعات من ا جدٍّ كثريًا ستستثني إنك تقول أن تريد سقراط:

يعرف؟ منها فأيٍّا املوضوعات، هذه كل يعرف ال كان فإذا
عىل ينبغي وما تقوله، أن املرأة عىل وينبغي الرجل عىل ينبغي ما سيعرف أيون:

واملحكوم. الحاكم يقوله أن ينبغي وما يقوله، أن العبد وعىل الحر
يقوله أن ينبغي ما الرُّبان من أفضل سيعرف املالحم راوية أن تعني هل سقراط:

األمواج؟ تتقاذفه زورٍق حاكم
يعرف. من أفضل فالربان ال، أيون:

الطبيب؟ من أكثر املرىض حاكم يقوله أن ينبغي ما الراوية سيعرف أم سقراط:
يعرف. لن ال، أيون:

يقوله؟ أن العبد عىل ينبغي ما سيعرف ولكنه سقراط:
نعم. أيون:

ينبغي ما الراعي من أكثر الراوية سيعرف فهل أبقار، راعي العبَد هب سقراط:
الهائجة؟ األبقار يُهدئ لكي يقوله أن

يعرف. لن ال، أيون:
الصوف؟ عمل عن الصوف غازلة تقوله أن ينبغي ما سيعرف ولكنه سقراط:

ال. أيون:
عندما العسكري القائد يقوله أن يجب ما حاٍل أية عىل سيعرف لكنه سقراط:

جنوده؟ يويص
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بالتأكيد. الراوية سيعرفها التي األشياء صنف هو هذا نعم، أيون:
العسكري؟ القائد فن هو الراوية فن هل ولكن حسن، سقراط:

العسكري. القائد يقوله أن ينبغي ما بالرضورة أعرف أنني متيقٌن إنني أيون:
العسكري القائد بفن معرفٌة لديك يكون قد ألنك أيون يا نعم عجبًا، سقراط:
باإلضافة بالفروسية معرفٌة لديك تكون قد أنه كما املالحم، راوية معرفة إىل باإلضافة
ما إذا ولكن األحصنة، سياسة تُساء أو تُحسن متى ستعرف وعندئٍذ القيثار، عزف إىل
بمهارتك ينبغي: كما تُساس األحصنة كانت إن تعرف أيون يا فن أي بمساعدة سألتك:

تجيب؟ فبم قيثار، كعازف بمهارتك أم فروسية كرجل
ريب. وال فروسية كرجل بمهارتي أيون:

ال قيثار كعازف عليهم َحَكٌم بأنك ستعرتف قيثار عازيف عىل حكمت وإذا سقراط:
فروسية؟ كرجل
نعم. أيون:

مالحم؟ كراوية أو كقائٍد تحكم هل العسكري، القائد فن عىل حكمك ويف سقراط:
فرًقا. بينهما أن يل يبدو ال أيون:

هما العسكرية القيادة وفن الراوية فن إن تقول أن تريد هل تعني؟ ماذا سقراط:
واحد؟ يشء

نفسه. اليشء هما نعم أيون:
جيد؟ عسكري قائٌد أيًضا هو الجيد فالراوية إذن سقراط:

سقراط. يا بالتأكيد أيون:
جيد؟ راويٌة أيًضا هو الجيد العسكري والقائد سقراط:

ذلك. أقول ال أنا ال، أيون:
جيًدا. عسكريٍّا قائًدا أيًضا يكْن جيًدا راويًة يكْن من إنه فعًال تقول لكن سقراط:

بالتأكيد. أيون:
هيليني؟ راوية أفضل وأنت سقراط:

مدافع. غري األفضل أيون:
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أيون؟ يا عسكري قائٍد أفضل أنت وهل سقراط:
معلمي. هو وهومر سقراط، يا ذلك من تماًما ثق أيون:

العسكريني القادة أفضل يا أنت تتجول السماء بحق ملاذا أيون يا ولكن سقراط:
أتظن عسكريٍّا؟ قائًدا تكون أن بمقدورك بينما مالحم كراوي هيالس يف الرواة وأفضل

عسكريٍّا؟ قائًدا يريدون وال بالذهب مكلًال مالحم راوية يريدون الهيلينيني أن
أثينا خدم هم إفيسوس بالدي أهل أن السبب سقراط، يا رسلك عىل أيون:
ترون ألنكم إيلَّ؛ بحاجٍة لستم وأسربطة وأنتم عسكري، قائٍد إىل بحاجٍة وليسوا وجنودها،

بينكم. من العسكريني القادة من يكفي ما لديكم أن
سيزيكوس؟ من أبولودوروس عن قط تسمع ألم أيون، الطيب أخي يا سقراط:

يكون؟ تراه من أيون:
لهم، عسكريٍّا قائًدا األثينيون اختاره ما كثريًا أجنبي، أنه رغم الذي، هو سقراط:
األثينيون عيَّنهما اللذان كالزومينيا من وهرياقليدس أندروس، من فانوسثينيس وهناك
جدارتهما، ثبتت أن بعد أجنبيان، أنهما رغم أخرى، مناصب يف وعينوهما جيوشهم لقيادة
جدارته؟ أثبت ما إذا ويكرموه، العسكري قائدهم ليكون إفسوس من أيون يختاروا ألن
ا حقٍّ ولكن، الهينة؟ باملدينة ليست وإفيسوس األصل، يف أثينيني اإلفيسوسيون أليس
وال بي تََربُّ ال فأنت هومر، تمجد أن واملعرفة بالفن تستطيع بأنك قولك صح إذا أيون، يا
ووعودك هومر، عن ومجيدة عديدٍة أشياء معرفة يف تضلعك كل وبعد الوعد، تصدقني
سيده، أنت الذي الفن تعرض أن لك كان وما خدعتني، أن عدوت فما عيلَّ، تعرضها بأن
بالضبط األشكال، متعدد فأنت املتكررة، توسالتي رغم الفن هذا طبيعة يل تفرس أن وال
بروتيوس، كدأب وتتخذ، لون، كل يف وتَُخبُّ وتناور تداور اآلن وأنت بروتيوس، مثل
قائٍد صورة يف متخفيًا املطاف نهاية يف مني تَروغ ثم واحد، آٍن يف جميًعا الخلق طرائق
كما فنٍّا، لديك أن صح فإذا املكتسبة، الهومرية معرفتك عرض تتجنب كيما عسكري؛
أما تصدقني، وال تضللني إذن فأنت هومر، ستعرض بأنك وعدك تكذيب يف أقول كنُت
هومر عن الجميلة الكلمات هذه بكل تفوه بل أعتقده)، ما (وهو فن لديك يكن لم إذا
فبأي فقط، ملهٌم بأنك وأقول التضليل من أبرئك هنالك امللهم، تأثريه تحت وعي، دون

اإللهام؟ أم التضليل تُعرف: أن تفضل الصفتني
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. يَُحدُّ ال بما األنبل الصفة هو واإللهام سقراط، يا الخيارين بني شتان أيون:
لهومر تمجيدك يف إليك وأنسب األنبل، الخيار لك سأفرتض أيون يا إذن سقراط:

الفن. وليس اإللهام

(تمت)
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